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ABSTRACT 
This study was conducted to study the pattern of antibiotic resistance 

of beneficial and harmful intestinal bacterial flora Bifidobacterium spp. 

and Lactobacillus spp. as beneficial bacteria and Escherichia coli and 

Clostridium spp. as harmful bacteria, as well as the study of the effect of 

three risk factors (age, sex, feeding on milk and dairy products 

constantly) to resist these bacterial isolates. 

Results showed that the percentage of isolating Bifidobacterium spp. 

and Lactobacillus spp. in young ages (15-30 years old) was (67)% (40)%, 

respectively, which was more than harmful bacteria and the ratios of 

beneficial bacteria were greater in young ages compared with ages (50-65 

years old) and the resistant of beneficial bacteria to were more than the 

harmful bacteria in younger ages compared to older subjects, well as that 

rates of isolation of bacteria reached (54.2, 80)% in females than in 

males, while ratios of isolation of harmful bacteria reached (70, 62.5)% in 

males than in females, and that resistance of harmful and beneficial 

bacteria was the highest in females compared to males, with respect to 

feeding as a risk factor the ratios isolating bacteria from people who 

consumes milk and dairy products consistently reached (29, 80)% as in 

people who didn't (71, 20)%, while the ratios of isolating harmful bacteria 

was (58, 53)% in people who not feed on milk and derivatives 

consistently than in people who eat constantly and resist harmful bacteria 

and decreased in people who consume milk and dairy products constantly 

compared with persons who not feeding constantly . 
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 الخالصة
نمتتط المومةمتتت  لام تتتمدا  الحيةيتتت  لاياتتةرا الموةيتتت  النم وتتت  ةال تتتمر   لتحديتتتد الدراستتت  أجريتت 

تبتتريتم نم وت  ةتتن مت   .Lactobacillus sppة  .Bifidobacterium sppالمتمثات  ببتتريتم 
تبتتريتتم  تتمر  ال   تتدر ستت  دراستت  تتت ثير  .Clostridium sppة  Escherichia coliبتتريتتم 

ثتتتدن متتت  سةامتتتن العطتتتةر  نالومتتتر ال الجتتتنس ال التشذيتتت  ساتتتا الحايتتت  ةم تتتتومت  بمستتتتمرار  تجتتتم  
 مومةم  هذ  الوزال  البتتيري  .

ة  .Bifidobacterium sppأظهتتتتتتتر  النتتتتتتتتم ا أ  نستتتتتتتب  ستتتتتتتزن البتتريتتتتتتتم النم وتتتتتتت  
Lactobacillus spp. ساتتا 40 % ة ن67ستتن   باشتت  ن 30-15ال تتبمبي  ن  تتا امسمتتمر % 

ستتتن   ةا  مومةمتتت   65-50امسمتتتمر نةالتتتتا سزلتتت  بنستتتب  اتبتتتر متتت  ال تتتبم  أتثتتتر متتت  التتتتةالا 
البتتريم النم و  لام مدا  الحيةي  تمن  اتبر م  البتتريم ال مر  سند ال بم  مومرن  بمم عمص 

 %  تا اننتمن ممتم  تا 80ال  54.2نم وت  باشت  ننس  سزن البتتريتم ال إ المسني  ال تذلك تبي  
 %  تا التتذتةر ممتم  تتا اننتتمن ةا  62.5ال  70نستت  ستزن البتتريتتم ال تتمر  ن  يمتتم باشت التذتةر 

مومةم  البتتريم النم و  ةال مر  تمن  اتبر  ا اننمن مومرن  بملذتةر ال  يمم يعص سممن التشذي  
ذي  يتنتتمةلة  الحايتت  ةم تتتومت  بمستتتمرار باشتت   تتم  نستت  ستتزن البتتريتتم النم وتت   تتا ام تتعمص التت

 % 20ال  71باشتت  النستت  ن  وتتد  % ةأمتتم  تتا ام تتعمص التتذي  اليتنمةلةنتت  بمستتتمرار80ال  29ن
 %  تتا ام تتعمص التتذي  اليتنتتمةلة  الحايتت  53ال  58بينمتتم نستت  ستتزن البتتريتتم ال تتمر  باشتت  ن

تمرار ةا  مومةمتتت  البتتريتتتم النم وتتت  ةم تتتتومت  بمستتتتمرار ممتتتم  تتتا ام تتتعمص التتتذي  يتنمةلةنتتت  بمستتت
ةال مر  انعي   سند ام عمص التذي  يتنتمةلة  الحايت  ةم تتومت  بمستتمرار مومرنت  بمم تعمص 

 بمستمرار .   ال يتنمةلةنالذي  
 المقدمة

تود الياةرا الموةي  إحدى امنظم  البي ي  الموود  المةجةد   ا الطبيوت  ةستددهم يوتدر  تا 
18اننستتم  بحتتةالا 

عايتت  بتتيريتت / ران بينمتتم توتتدر امنتتةاع البتتيريتت  المةجتتةد   تتا هتتذ  البي تت   11
نتتةع ةموظتتن امنتتةاع تتتتة  الهةا يتت  إجبمريتت ال ةتتشيتتر الياتتةرا الموةيتت  تبوتتمر لوةامتتن  288بت تثر متت  

معتايتت  تنتتةع الشتتذان المتنتتمةن ةالومتتر ةالجتتنس ةالووتتمرير الطبيتت  ة يرهتتم متت  الوةامتتنال إ  بوتتض 
الموةي   رةري  لاحيم  تإنتمج بوض الييتممينم  ةه تن المتةنتم  الشذا يت  ةب تتن عتمص  الياةرا

بوتتض التربةهيتتدرا  ةالحمميتت  تجتتم  التم نتتم  الممر تت  بينمتتم التتبوض امعتتر لهتتم تتت ثيرا  م تتر  
نتمج  نتمج التةتسينم  ةا  نتمجتتحييز االلتهمبم  ةانسهمن ةا   .H2S [8]  مز المةاد المسرطن  ةا 

الم تتتمدا  الحيةيتتت  لوتتتدج الوديتتتد متتت  اممتتتراض التتتتا يتتتتة  ستتتببهم ان تتتمب   تستتتتومن
بملتتتتم   الممتتترض ةمتتتو متتترةر الةرتتت  اتتستتت  التتتتم   الممتتترض  تتتي  المومةمتتت  لام تتتمد الحيتتتة  

توتد المستومن  تدهم   تدر ست  التدةر التبيتر لام تمدا  الحيةيت   تا تشييتر الياتةرا المميترةبيت  ة 
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تنمةلهم ست   يتنياةرا المت ثر  لتة  موظن الم مدا  الحيةي  المستعدم  م  أتثر ال الموةي ياةرا ال
طريتتا اليتتن ةتستتب  اي تتمر اتستتم  بوتتض الياتتةرا الموةيتت  ل تتي  المومةمتت  التتذ  يتتتة  محمتتةالر إمتتم 
ساتتا الترةمةستتةن أة البدزميتتد سنتتدمم يح تتن انتوتتمن لجينتتم  المومةمتت  متت  بتتريتتم الياتتةرا الموةيتت  

ةبتتتذلك ستتتةه تتستتتب   تتتي  المومةمتتت  لتتتذلك الم تتتمد لتتتذلك سمتتتد الوديتتتد متتت   إلتتتا التتتتم   الممتتترض
امطبمن إلا استتعدان الطترا التوايديت  الوديمت  تمستتعدان امحيتمن الودجيت  ةالمستعا تم  النبمتيت  

 . [17] [20] ا سدج الوديد م  الحمال  المر ي  لاحد م  اتتسم  ةانت مر  ي  المومةم  
التتدةر المتتلثر لاوديتتد متت  سةامتتن العطتتةر   تتا اتتستتم   تحديتتد لتتاتهتتده الدراستت  الحمليتت  إ

 ي  المومةم  ةالحسمسي  لبوض الياةرا الموةي  الموزةل  م  اننسم  تجم  الوديد م  الم تمدا  
 الحيةي  المستعدم  لمم لهم م  ت ثير ساا  ح  ام عمص .

 المواد وطرائق العمل
 المواد:

متت   تترا ت اجتممسيتت  معتايتت  از ام تتعمص ام تتحمن   سينتت  متت  بتتر 088نجموتت  العينااات :  -
 زمت  لادراستت  ةالعم ت  بتتتنةدةنت  المواةمتتم  الد  ستن  متت  مدينت  المة تتن 32-12بومتر ن

ال ةتتن الترتيتز ساتا ثتدن سةامتن عطتةر  هتا الومتر أدنم  عص بحس  االستممر  المة ح  
 إلتتا بمن تتم      ستتن32-28  ستتن  ةتبتتمر الستت  ن08-12ال تتبمبي  ن امسمتتمرحيتتن حتتدد  

 جنس ال عص ةتنمةل  لاحاي  ةم تومت   ا تشذيت  .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةالمجهز  مت   ترت   ارراص الم مدا  الحيةي   أنةاع م  18استعدن ن المضادات الحيوية : -

 (BIOANLYSE LTD. TURKEY ) 1ةالمة ح  بملجدةن ن.   
 

 استمارة االستبيان لألشخاص
 
 االسم الثالثي :. 1
 . الجنس :2
 . العمر:3
 . التغذية :4

  باستمرارالحميب ومشتقاته تناول : 
  باستمرارالحميب ومشتقاته عدم تناول : 
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 . تيزهمام   ا الدراس  ةتر   أنةاع الم مدا  الحيةي  المستعد1الجدةن ن           
 التركيز بالمايكروغرام رمز المضاد نوع المضاد الحيوي

Chloramphenicol C 08 

Amoxycillin AMX 82 

Streptomycin S 18 

Tetracyclin TE 08 

Erythromycin E 12 

Ampicillin AM 18 

Gentamycin CN 18 

Ciprofloxacin CIP 2 

 

 طرائق العمل :
متت  الياتتةرا الموةيتت  اثنتتم  منهتتم نم وتت  هتتا  أنتتةاع أربوتت الترتيتتز ساتتا تتتن  التشااخيص :العاازل و  -

Lactobacillus spp.  ةBifidobacterium spp. ةاثنتتتتتم  مر تتتتتي   تتتتتمر  هتتتتتا          
E. coli  ةClostridium spp.  لوينتم  البتراز ريتد ستد  تعتم يه س تري   تتن تح تيرحيتن
 اياتتةرا الموةيتت الزرسيتت  االنتعمبيتت  ل امةستتمطعتتم يه ساتا   مايايتتتر متت  الت8.1ةن تتر ن الدراست 

ةتمتم مة تت  حست  نتةع البتتريتمةب مثاتا لانمتةةح ن  تبومر ليتر  التح تي  ةبدرجت  حراريت  
ال بوتتتد انتهتتتمن  تتتتر  التح تتتي   ع تتت  البتتريتتتم بمالستمتتتمد ساتتتا ال تتتيم    8 تتتا الجتتتدةن ن

ال تتن حستم  النست   [10] ةاستنمدا إلاالمجهر  ةاالعتبمرا  التيمة حيةي  الزرسي  ةاليحص 
 .الملي  لتن نةع بتتير  ساا حدا 

 ة تر  ةدرج  حرار  التح ي   لوزن البتتريم المدرةس المستعدن االنتعمبا  : نةع الةسط الزرسا 8الجدةن ن

 فترة التحضين نوع البكتريا الوسط الزرعي
درجة حرارة 
 التحضين

De Man Rogosa Sharpe (MRS) agar 

o   يةن0-8ن .HIMEDIA  Lactobacillus sppن
C 04-08ن  

MRS agar :  م مه إلي 
  Neomycin sulfate  ماشن/لتر م  188ن
  Nalidixic acid  ماشن/لتر م  12ن
 Lithium chloride   ن/لتر م  0ن

Bifidobacterium spp. (81-15ساعة ) o
C 04 

Eosin methylene blue agar (Difco) E. coli (81ساعة ) o
C 04 

Egg yolk agar (Difco) Clostridium spp. (81-15ساعة ) o
C 04 

 

 اختبار الحساسية لممضادات الحيوية : -
 لتتتتتتتتتتتن نتتتتتتتتتتةع بتتيتتتتتتتتتتر   مستتتتتتتتتتتومرا  2 – 0نوتتتتتتتتتتن نبملنستتتتتتتتتتب  لابتتريتتتتتتتتتتم النم وتتتتتتتتتت   وتتتتتتتتتتد 

Bifidobacterium spp.  ةLactobacillus spp.  متن 2إلا أنمبي  اعتبمر حمةيت  ساتا ن  
ةرةرنتتتتتت  تثم تتتتتت  المواتتتتتتا البتتيتتتتتتر  ب نبةبتتتتتت  ممتيرالنتتتتتتد الويمستتتتتتي   MRS broth متتتتتترا متتتتتت 
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x 5 18ن   لاح تتةن ساتا ترتيتز Macfarland Standerds No. 5ن
عايت  / متن  ةثتتن   18

بمستعدان ممسح  رطني  موومت  ةتترك الةستط لوتد   MRS agarن ر المواا البتتير  ساا ةسط 
 E. coli لابتتريتم المر تي   وتد سمتن مواتا لتتن نتةع بتتيتر بملنستب  درم ا لح ةن الت ر  ةأمم 

  متن مت  محاتةن الماتت اليستيةلةجا  2 ا أنمبي  اعتبتمر حمةيت  ساتا ن  .Clostridium sppة 
Normal Saline ةتم  مومرن  تثم ت  بمنبةب  ممتيرالند الويمسي  نMacfarland Standerds 

No. 118ن   لاح تتةن ساتتا ترتيتتز x  5
/ متتن  ةبمستتتعدان ممستتح  رطنيتت  نظييتت  تتتن  عايتت   18

لةستتط ةتتترك ا Muller – Hinton agarهنتتتة   –ن تتر المواتتا البتتيتتر  ساتتا ةستتط متتةلر 
تثبيت  أرتراص الم تمدا  الحيةيت  ساتا امةستمط ال تاب  المستتعدم  بوتدهم تتن لح ةن الت تر ال 

  ة تتتتتر  حستتتت  درجتتتتم  الحتتتترار ةبمستتتتتعدان ماوتتتتط مووتتتتن ةسمتتتتن متتتتترري  متتتت  تتتتتن ةستتتتط ةح تتتتن  
ال بود التح تي  لةحظت  المنتمطا الرا وت  حتةن الوترص ةتتن   8التح ي  المة ح   ا الجدةن ن

ريتمس رطتر منتمطا التثبتيط ةرةرنت  النتتم ا بتملمراجو الويمستي  العم ت  بتت ثير الم تمدا  الحيةيت  
 . [14] [4]ةحسب  النس  الملي  لامومةم  ةةزس  حس  سةامن العطةر  المستعدم  

 
 والمناقشة النتائج

 عامل العمر :
 113  ستتتتتن  باتتتتت  08-12بينتتتتت  نتتتتتتم ا االستتتتتتبيم  إ  ستتتتتدد ةنستتتتت  ام تتتتتعمص بومتتتتتر ن

  1%  ةالمة ح   ا ال تن ن00   عص بنسب  ن66  سن  با  ن32 – 28%  ةبومر ن05.4ن
: 

االشخاص بعمر )15-30( سنة

االشخاص بعمر )31-49( سنة

االشخاص بعمر )50-65( سنة

 

   : نتم ا االستبيم  بملنسب  الملي  بحس  سممن الومر .1ال تن ن

 

 Bifidobacterium  سزلتت  لابتتيريتتم النم وتت  13 تتعيص ننتتتم ا ستتزن ةتالأة تتح  ة 

spp. سزلتت  متت  البتتيريتتم النم وتت  االعتترى 18ة ن  Lactobacillus spp. سزلتت  متتت  82ة ن  
بومتر  ام تعمص تا  .Clostridium spp  سزلت  مت  بتتيريتم  5ة ن E. coliالبتتيريتم ال تمر  

3887 % 
33 % 

2883 % 

 سنة(08-12االشخاص بعمر )

 سنة(16-01االشخاص بعمر )

 سنة(32-28االشخاص بعمر )
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 وتتتتد   ستتتن  32-28ا المستتتني  بومتتتتر ن تتتتالبتتريتتتم الموزةلتتتت  ةالم ع تتت   ةأمتتتتمال   ستتتن  08-12ن
  سزلتت  متت  البتتيريتتم 4ة ن .Bifidobacterium spp  سزلتت  لابتتيريتتم النم وتت  5ن إلتتا تةزستت 

Lactobacillus spp. سزلتتتت  متتتت  البتتيريتتتتم 18ة ن  E. coli سزلتتتت  متتتت  بتتيريتتتتم  18ة ن  
Clostridium spp. متمنيتت إ [8] دراستت  مودمتت  متت  أظهتتر   ال 0الجتتدةن ن ةتمتتم مة تتت  تتا 

توتد  إذلتةنهتم متةاجتد  ب تةر  طبيويت   تا الونتم  الموةيت  لت   اننستم سزن هذ  االجنمس م  براز 
 . جزن م  الياةرا الموةي 

 

   : نةع ةسدد الوزال  ةنسبهم الملي  استنمدار الا سممن الومر .0الجدةن ن

 نةع الوزل 
 اال عمص بومر

   سن 08-12ن
 اال عمص بومر

   سن 32-28ن
 النسب  الملي  الودد النسب  الملي  الودد

Bifidobacterium spp. 13 34 5 00 
Lactobacillus spp. 18 18 4 85 
Escherichia coli 82 25 18 80 
Clostridium spp. 5 82 18 04.2 

 

  ا  مومةمتت  بوتتض بتتريتتم الياتتةرا الموةيتت  تعتاتته 1أظهتتر  النتتتم ا المة تتح  بملجتتدةن ن
  08-12متمثات  بمرحات  ال تبم  بومتر ن امسمتمرةرد تن تنمةن مجمةستي  م   ممرامسبمعتده 

  ستتتتتتتتتتن  ال  يتتتتتتتتتتا ال تتتتتتتتتتبم  يدحتتتتتتتتتتظ ا  بتتريتتتتتتتتتتم 32-28ستتتتتتتتتتن  ةمرحاتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتيعةع  بومتتتتتتتتتتر ن
Bifidobacterium spp. تظهتتتتتر مومةمتتتتت  تجتتتتتم  الم تتتتتمدا  الحيةيتتتتت   الGentamycin  ة

Ciprofloxacin ا حي  انهم اظهر  مومةم  مطاو  تجم   Streptomycin  ةTetracyclin 
سدن ت ثرهم بتمثني   وتط مت   .Lactobacillus sppال  ا حي  اظهر  البتتريم  Ampicillinة 

 تتا حملتتت  البتتريتتم ال تتتمر   أمتتتمال  Streptomycinة  Amoxycillinالم تتمدا  الحيةيتتت  ةهمتتم 
تتتتة  مومةمتت   E. coli  بتتريتتم أ بينتت  النتتتم ا  إذ .Clostridium sppة  E. coliالموةيتت  

%  تجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمدا  18%  ة ن28%  ة ن85%  ة ن1%  ة ن85بنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ن
Chloramphenicol  ةStreptomycin  ةTetracyclin  ةErythromycin  ة

Ampicillin  ساتتا التتتةالا ةامتتم نستت  مومةمتت  بتتيريتتمClostridium spp.   تجتتم  الم تتمدا
Chloramphenicol  ةAmoxycillin  ةTetracyclin ة Erythromycin   باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بتتيريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  ةأظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ال ساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةالا %  28%  ة ن42%  ة ن188%  ة ن18ن
Bifidobacterium spp.   مومةمتتت  مطاوتتت  تجتتتم  الموزةلتتت  متتت  المستتتنيStreptomycin  ة

Tetracyclin  ةAmpicillin  ببويتت  الم تتمدا  الحيةيتت  ال امتتم بتتيريتتم ل اظهتتر  حسمستتي بينمتتم
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Lactobacillus spp. ثر  وتتط بملم تتمدي  تتتت Streptomycin  ةAmpicillin  ال  يتتا  وتتط
          نستتتت  مومةمتتتت  البتتيريتتتتم إ المستتتتني  بينتتتت  النتتتتتم ا  ام تتتتعمصحملتتتت  تتتتت ثر البتتريتتتتم ال تتتتمر   تتتتا 

E. coli تجتتم  08%  ة ن68%  ة ن08باشتت  ن  %Chloramphenicol  ةGentamycin 
 Amoxycillinتت ثر ببويت  الم تمدا  بمستتثنمن ساا التةالا   در انهتم الت Ciprofloxacinة 

بملم تتتتتتمدا   .Clostridium sppالتتتتتتتا تتتتتتتتة  حسمستتتتتت  لتتتتتت  ال  تتتتتتا حتتتتتتي  تتتتتتتت ثر البتتيريتتتتتتم 
Streptomycin  ةGentamycin  ةCiprofloxacin  البتتيريم  إ ال نستنتا م  تاك النتم ا

 تمدا  ب تتن تتتة  مومةمت  لام .Lactobacillus sppة  .Bifidobacterium sppالنم وت  
المستني   يتا المستني  تظهتر البتتيريتم النم وت  ت ثرهتم ب تةر   بمم عمصاتبر سند ال بم  مومرن  

 وتط ال بينمتم مت   أنتةاعم  الم مدا  الحيةي  بينمم  تا ال تبم  تتت ثر بثممنيت   أنةاعمطاو  بو ر  
مةمتت  لام تتمدا  تتتتة  مو .Clostridium sppة  E. coliنمحيتت  البتتيريتتم ال تتمر  االنتهمزيتت  

ندحتتظ تتت ثر البتتيريتتم ب تتتن مطاتتا بستتبو   إذالحيةيتت  ب تتتن اتبتتر سنتتد المستتني  مومرنتت  بمل تتبم  
 م  الم مدا  . أنةاع ب ربو م  الم مدا  الحيةي  سند ال بم  بينمم  ا المسني  تت ثر  أنةاع

وتتتض الم تتتمدا    : نستتت  مومةمتتت  بتتريتتتم الياتتتةرا الموةيتتت  المدرةستتت  لدنستتتم  تجتتتم  ب1الجتتتدةن ن
 الحيةي  استنمدار إلا سممن الومر .

 الم مد الحية   

نس  مومةم  بوض بتتريم الياةرا  ا 
 سن  30-12ام عمص بومر 

نس  مومةم  بوض بتتريم الياةرا  ا 
 سن  65-50ام عمص بومر 

B
if

id
o

b
a

ct
er

iu
m

 s
p

p
.

 

L
a

ct
o

b
a

ci
ll

u
s 

sp
p

.
 

E
. 

co
li

 

C
lo

st
ri

d
iu

m
 s

p
p

.
 B
if

id
o

b
a

ct
er

iu
m

 s
p

p
.

 

L
a

ct
o

b
a

ci
ll

u
s 

sp
p

.
 

E
. 

co
li

 

C
lo

st
ri

d
iu

m
 s

p
p

.
 

1. Chloramphenicol 3 8 85 18 8 8 08 61 
8. Amoxycillin 18 188 8 188 8 8 8 188 
0. Streptomycin 188 188 1 8 188 188 188 8 
1. Tetracyclin 188 8 85 42 188 8 188 188 
2. Erythromycin 01 8 28 28 18 8 188 50 
3. Ampicillin 188 8 18 8 188 188 188 28 
4. Gentamycin 8 8 8 8 8 8 68 8 
5. Ciprofloxacin 8 8 8 8 8 8 08 8 

ا  ستب  ذلتك رتد يوتةد التا طبيوت  البي ت  الموةيت  لا تبم  ةالمستني  اذ ا  متو توتدن االنستم  
 B12ملومر يح ن تشير  ا الونم  الموةي  نتيج  را  امت مص التملسيةن ةاية  الحديد ة يتممي  ب

ةالمشتتتذيم  الدريوتتت  متتت  ربتتتن االموتتتمن ممتتتم يتتتلد  التتتا راتتت  حرتتتت  االموتتتمن ةانعيتتتمض تميتتت  البتتتراز 
ةارتيتتمع ةانعيتتمض الياتتةرا النم وتت   ال تتمر  زيتتمد   تتا استتداد الياتتةرا الموةيتت  ةالتتذ  يستتب طتترة  الم
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ثر ساا سدد ةنةع الياةرا ةالذ  يل مستةى النةاتا التعمري  ةع ة مر ال مر  تمالمةنيم ةاليينةال  
مخ ممتم ةنتيج  لذلك يتثر حدةن االمراض ةاال طرابم  الموةي  تمالمسمك ةاالنتي [22]الموةي  

مومةمتت  زيتتمد   ةالتتذ  يستب يستتدسا تنتتمةن الووتمرير الطبيتت  بتثتر  سنتتد اال تتعمص متو توتتدن الومتر 
 . [23] البتتيريم لام مدا  الحيةي 

ةتتتذا الحتتتمن  تتتم  لطبيوتتت  المستتتوبد  العم تتت  بملونتتتم  الموةيتتت  لام تتيه التتتتا تات تتتا بهتتتم 
ير تاك المستوبد  مو تودن االنسم  بتملومر اذ اذ تتش الياةرا الموةي  البتتريم االثر التبير  ا تنةع
ةسند اجران االعتبمر  ا داعن الجسن الحا نامران   ا  البتتريتم  [3]اة ح  دراس  مودم  م  

Enteropathogenic E. coli  12درانت  ال تتشير  بومتتر نل البطمنت  الموةيتت التات تا ساتتا  
 .ةن   ي81االران  بومر ن هم سنديةن بينمم لةحظ الت مر

ةبمال تم   التتا ذلتتك  تتم  هنملتك سةامتتن اعتترى تستتمهن  تتا احتدان التشيتتر  تتا الياتتةرا الموةيتت  
متمثاتت  بملوةامتتن اليستتاجي  تملحسمستتي  ةاالجهتتمد ةاالجستتمن الم تتمد  ةالهةرمةنتتم  ةطبيوتت  الشتتذان 

النم وت  المتنمةن م  حين محتةا  م  البرةتينم  ةالييتممينم  ةالدهة  ةاي تمر محتتةا  مت  البتتريتم 
الونتم  الشذا يت   تا  لاونم ترتملمنتجم  الابني  ةالتتا رتد تستب  زيتمد   تا نستب  االتستد  ةاالعتتزان 

إ  هتتتذ  النستتتب  تتتتتة  مرتيوتتت  بوتتتد التتتةالد  ةتتتتنعيض  [13]أ تتتمر  دراستتت  مودمتتت  متتت   إذالموةيتتت  
البتتريتم ال تمر   دستد البتتريتم النم وت  ةزيتمد  انعيتمض ستددنتيج  تدريجيمر مو تودن اننسم  بملومر 

[12] . 
 عامل الجنس :

 181%  بينمتم التذتةر بات  26.4ن 146بين  نتم ا االستبيم  إ  سدد ةنس  االنمن بات  
   :8%  ةتمم مة ح   ا ال تن ن18.0ن

 

االناث

الذكور

 
   : نتم ا االستبيم  بملنسب  الملي  بحس  سممن الجنس .8ال تن ن

2987% 

4283% 
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  سزلت  00ن الا ستزن ةت تعيص اننمن  ا  2نالجدةن نتم ا الوزن ةالت عيص  أظهر 
  سزلت  88ة ن .Bifidobacterium spp  سزلت  لابتتيريتم 10ن مت  البتتريتم النم وت  مةزست  التا 

   سزلتت  متت  البتتريتتم المر تتي  ال تتمر  ةمةزستت  التتا82ن ة .Lactobacillus sppمتت  البتتيريتتم 
ال ةامتم  تا  .Clostridium spp  سزلت  مت  بتتيريتم  18ة ن E. coli  سزلت  مت  البتتيريتم 10ن

  سزلتتت  لابتتيريتتتم 11ن   سزلتتت  متتت  البتتريتتتم النم وتتت  مةزستتت  التتتا13تتتتن ستتتزن ةت تتتعيص ن التتتذتةر
Bifidobacterium spp. سزل  م  البتتيريم 2ة ن  Lactobacillus spp. سزل  م  28ن ة  

  سزلتتت  متتت  بتتيريتتتتم  88ة ن E. coli  سزلتتت  متتت  البتتيريتتتتم 08ن البتتريتتتم ال تتتمر  ةمةزستتت  التتتتا
Clostridium spp.  توتتتد البتتريتتتم الموزةلتتت  جتتتزنار متتت  الياتتتةرا البتتيريتتت  المتةاجتتتد   تتتا الونتتتم  ال

 . [11] معرالموةي  لاذتةر ةاالنمن ةتعتاه  ا الودد م   عص 
   : نةع ةسدد الوزال  ةنسبهم الملي  استنمدار الا سممن الجنس .2الجدةن ن

 نةع الوزل 
 ذتةرال اننمن

 النسب  الملي  الودد النسب  الملي  الودد
Bifidobacterium spp. 10 21.8 11 12.5 

Lactobacillus spp. 88 58 2 88 
Escherichia coli 10 08 08 48 
Clostridium spp. 18 04.2 88 38.2 

 

 لوممن الجنس الدةر المهتن  تا مور ت  نست  مومةمت  بوتض بتتيريتم إ   3ية ت الجدةن ن
 أ تتمر  اننتتمنتجتتم  الم تتمدا  الحيةيتت  ريتتد الدراستت  الحمليتت   يتتا حملتت   لإلنستتم الياتتةرا الموةيتت  

الموزةلت  مت  االنتمن اظهتر   .Bifidobacterium sppالبتتيريم النم و  الموةي   أ  إلاالنتم ا 
ة  Gentamycinة  Amoxycillin  متتتت  الم تتتتمدا  ريتتتتد الدراستتتت  0تجتتتتم  ن حسمستتتتي  مطاوتتتت 

Ciprofloxacin   ةمومةمتتتتت  مطاوتتتتت  تجتتتتتمStreptomycin  وTetracyclin  ةAmpicillin 
 حسمستي  مطاوت الموزةلت  مت  التذتةر اظهتر   .Bifidobacterium sppةامم  ا حمل  البتتيريم 

ةمومةمتت  مطاوتت   Ciprofloxacinة  Gentamycinة  Erythromycin  م تتمدا  0تجتتم  ن
متتت  االنتتتمن ال لتتتت   تتتا حملتتت  البتتيريتتتم النم وتتت  االعتتترى  تجتتتم  نيتتتس الم تتتمدا  لابتتيريتتتم الموزةلتتت 

Lactobacillus spp.  تجتم  ن ته الم تمدا  ريتد الدراست    مطاوت حسمستي اظهر   ا االنتمن
  انتةاع مت  الم تمدا  ريتد الدراست  . ةامتم  يمتم 2تجتم  ن حسمستي  مطاوت بينمم اظهر   ا الذتةر 

اظهتتتر   E. coli  ا  البتتيريتتتم 3نالجتتتدةن  يعتتتص البتتيريتتتم ال تتتمر  الموةيتتت  اة تتتح  النتتتتم ا
%   تا االنتمن ةلتت   تا التذتةر اظهتر  188%  ة ن80مومةم  بنس  معتايت  تراةحت  متمبي  ن

ةباتت   Ciprofloxacinة  Gentamycinتجتتم  م تتمدي  ريتتد الدراستت   حسمستتي  مطاوتت البتتيريتتم 
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  ال بينمتتتتم اظهتتتتر  %188%  التتتتا ن0متتتتدى نستتتت  المومةمتتتت  لبويتتتت  الم تتتتمدا  الحيةيتتتت  متتتتمبي  ن
تجتم  ن ته الم تمدا  ريتد الدراست    مطاوت حسمستي  تا االنتمن   .Clostridium sppالبتتيريتم 
ةامتتم  تتا  Ciprofloxacinة  Gentamycinو  Erythromycinو  Streptomycinالحمليتت  

  م تتتمدا  حيةيتتت  0تجتتتم  ن حسمستتتي  مطاوتتت  .Clostridium sppالتتتذتةر اظهتتتر  البتتيريتتتم 
Streptomycin  وGentamycin  ةCiprofloxacin  ال نستتتتتتنتا متتتتت  النتتتتتتم ا المدةنتتتتت   تتتتتا

 Lactobacillusة  .Bifidobacterium spp  ا  نستب  مومةمت  البتتيريتم النم وت  3الجتدةن ن

spp.   حسمستيتهم  البتتيريتمتظهر ملتذتةر اذ ا  ستدد الم تمدا  التتا بتتة  اتبر  ا اننمن مومرنت
  ال بينمتتم  تتا حملتت  البتتيريتتم 4  بينمتتم  تتا االنتتمن باشتت  ن5اشتت  نب تتتن مطاتتا سنتتد التتذتةر ب لهتتم

بينتت  النتتتم ا ا  نستتب  مومةمتت  تاتتك البتتيريتتم  .Clostridium sppة  E. coliالموةيتت  ال تتمر  
المتحسست  ام مدا  الحيةي  تتة  اتبر  ا االنمن مومرن  بملذتةر حيتن باشت  ستدد الم تمدا  ل

  م تمدا ال ةالستب  2  بينمتم  تا التذتةر باشت  ن1 تا االنتمن نب تتن مطاتا  لهم البتتريم ال تمر 
ةالدةر التا تاوب  الهةرمةنم  الجنسي   ا بوتمن رد يوةد الا طبيو  البي   الموةي  لاذتةر ةاالنمن 

سر تتت   أتثتتر تتتتة  االنتتمن  تتم ة  تتدر ستت  ذلتتك البتتريتتم  تتا الونتتم  الموةيتت  ةالت تتمد البتتيتتر  
 أنتةاع ستد التنمستاي  ممتم يستتدسا تنتمةن  اممتراض ةبتممعصملتذتةر مومرن  ب بمممراض لإل مب 

ستتتيلثر ستتتابمر ستتتن البي تتت   ةالتتتتا ان تتتمبم ةتميتتتم  معتايتتت  متتت  الم تتتمدا  الحيةيتتت  لوتتتدج تاتتتك 
رتتدر  البتتريتتم الموةيتت   التوايتتن متت هم اتت  متت  البتتيريتتم النم وتت  ة  أستتداد إزالتت  نتيجتت  لإلنستتم الموةيتت  

الياتتةرا الموةيتت  اتتستتم   نستتب  ر تتوة العم تت  ساتتا ستتطت الونتتم  الموةيتت   دلت تتما بملمستتتوبد ل
 . [19] [18] لام مدا  الحيةي  ل ي  المومةم 
  : نس  مومةم  بوض بتتيريم الياةرا الموةي  المدرةس  لدنسم  تجم  بوض 3الجدةن ن

 الم مدا  الحيةي  استنمدار الا سممن الجنس .

 الم مد الحية   

بعض بكتريا الفمورا في نسب مقاومة 
 اإلناث

نسب مقاومة بعض بكتريا الفمورا في 
 الذكور
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1. Chloramphenicol 4 8 08 50 6 8 88 18 
8. Amoxycillin 8 38 188 188 03 188 188 188 
0. Streptomycin 188 188 188 8 188 188 0 8 
1. Tetracyclin 188 8 05 61 188 8 33 62 
2. Erythromycin 68 8 43 8 8 8 48 48 
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3. Ampicillin 188 42 36 13 188 8 80 88 
4. Gentamycin 8 8 188 8 8 8 8 8 
5. Ciprofloxacin 8 82 80 8 8 88 8 8 

 
 عامل التغذية :

  ا  ستتتتدد ةنستتتتب  اال تتتتعمص التتتتذي  يتنتتتتمةلة  الحايتتتت  0بينتتت  نتتتتتم ا االستتتتتبيم  نال تتتتتن 
  160%  بينمتتتم باتتت  الوتتتدد لاتتتذي  اليتنمةلةنتتت  بمستتتتمرار ن02.4ن 184ةم تتتتومت  بمستتتتمرار باشتتت  

 %  .31.0 عص بنسب  ن
 

االشخاص الذين يتناولون

الحليب ومشتقاته باستمرار

االشخاص الذين ال يتناولون

الحليب ومشتقاته باستمرار

 
   .  نتم ا االستبيم  بملنسب  الملي  بحس  التشذي0ال تن ن

 

  لابتتريتتتم الموزةلتتت  متتت  اال تتتعمص التتتذي  4نالجتتتدةن نتتتتم ا الوتتتزن ةالت تتتعيص  اظهتتتر 
  سزلت  مت  البتتريتم النم وت  مةزست  84ن التا ستزن ةت تعيص يتنمةلة  الحايت  ةم تتومت  بمستتمرار

  سزلتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  البتتيريتتتتتتتتتم 88ة ن .Bifidobacterium spp  سزلتتتتتتتتت  لابتتيريتتتتتتتتتم 4ن التتتتتتتتا 
Lactobacillus spp. سزل  م  15ن   سزل  م  البتتريم المر ي  ال مر  ةمةزس  الا00ن ة  

تتن ستزن  التذتةرال ةامتم  تا  .Clostridium spp  سزلت  مت  بتتيريتم  12ة ن E. coliالبتتيريتم 
 Bifidobacterium  سزل  لابتتيريم 14ن   سزل  م  البتتريم النم و  مةزس  الا88ةت عيص ن

spp. سزلتتت  متتت  البتتيريتتتم 2ة ن  Lactobacillus spp. سزلتتت  متتت  البتتريتتتم ال تتتمر  18ن ة  
 .Clostridium spp  سزلت  مت  بتتيريتم  14ة ن E. coli  سزل  م  البتتيريم 82ن ةمةزس  الا

3587 % 

6483 % 
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ال ا  البتتريم الموزةل   ا الدراس  الحملي  تتةاجد ب تن طبيوتا  تا الونتم  الموةيت  لدنستم  ةلتذلك 
 . [6] يمت  سزلهم م  سينم  البراز

 

   : نةع ةسدد الوزال  ةنسبهم الملي  استنمدار الا سممن التشذي  .4الجدةن ن

 نةع الوزل 
اال عمص الذي  يتنمةلة  
 الحاي  ةم تومت  بمستمرار

اال عمص الذي  ال يتنمةلة  
 الحاي  ةم تومت  بمستمرار

 النسب  الملي  الودد النسب  الملي  الودد
Bifidobacterium spp. 4 86 14 41 

Lactobacillus spp. 88 58 2 88 
Escherichia coli 15 18 82 25 
Clostridium spp. 12 14 14 20 
ةاالجبتم  التدةر التبيتر  تمملبتم لتنتمةن الحايت  ةم تتومت   إ  أة تح   5نتتم ا الجتدةن ن

ستتتما نتيجتتت  الحتةا هتتتم ساتتتا البتتيريتتتم النم وتتت  ةالتتتتا ت لإلنستتتم  تتتا تشييتتتر بي تتت  الونتتتم  اله تتتمي  
 .Bifidobacterium sppبينتتتتت  النتتتتتتم ا ا  بتتيريتتتتتم  إذ  Probioticsبملبتتيريتتتتتم الودجيتتتتت  
ب تتتن  تتتتة  حسمستت التتذي  يتنتتمةلة  بمستتتمرار الحايتت  ةم تتتومت   ام تتعمصالموزةلتت  متت  بتتراز 

ةلتت  نست  المومةمت   Ciprofloxacinة  Gentamycinثني  م  الم مدا  الحيةيت  المطاا 
%  بينمم نيس البتتيريم النم و   ا اال تعمص 188%  الا ن85مدا  باش  م  نتجم  بوي  الم 

  انتتةاع متت  0تجتتم  ن حسمستتي  مطاوتت التتذي  اليتنتتمةلة  الحايتت  ةم تتتومت  ب تتةر  مستتتمر  اظهتتر  
وبلغغغد مغغغ    Ciprofloxacinة  Gentamycinة  Chloramphenicolالم تتمدا  الحيةيتتت  

%( ، وامغغا ميمغغا يخغغص الب تيريغغا 188%( الغغ) )2ابين )نسغغب المقاومغغة تبغغا  بقيغغة الم غغا ا  مغغ

 يتتتا اال تتتعمص التتتذي  يتنتتتمةلة  بمستتتتمرار الحايتتت  ةم تتتتومت   .Lactobacillus sppالنامعغغغة 
  انتتتتتتتتتتةاع متتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتمدا  ريتتتتتتتتتتد الدراستتتتتتتتتت  1تجتتتتتتتتتتم  ن حسمستتتتتتتتتتي  مطاوتتتتتتتتتت اظهتتتتتتتتتتر  البتتيريتتتتتتتتتتم 

Chloramphenicol  ةTetracyclin  ةErythromycin  ةGentamycin  متتتتتتتتتدى  ةباتتتتتتتتت
%  ال امتم  تا 188%  التا ن82نس  المومةم  تجتم  الم تمدا  الحيةيت  االربوت  االعترى متمبي  ن

 .Lactobacillus sppحمل  اال عمص الذي  اليتنمةلة  الحاي  ةم تومت  بمستمرار  م  بتتيريتم 
ة  Chloramphenicol  انتتتتتتتتتةاع متتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتمدا  3ب تتتتتتتتتتن مطاتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتت ن تتتتتتتتتتتة  حسمستتتتتتتتت 
Amoxycillin  ةTetracyclin  ةErythromycin  ةAmpicillin  ةGentamycin  ،

ة  .Bifidobacterium sppا  حسمستي  بتتيريتم الياتةرا الموةيت  النم وت  نستنتج من تلك النتغاجج 
Lactobacillus spp.  تا اال تعمص التذي  يتنتمةلة  الحايت  ةم تتومت  تتتة  اتبتر مومرنت  متو 

شذا يتتت  بمستتتتمرار ال نتيجتتت  لتتتذلك ستتتيحدن توةيتتت  لنظتتتمن اال تتتعمص التتتذي  اليتنتتتمةلة  تاتتتك المتتتمد  ال
الحمميت   تد الوديتد متت  اال تمبم  ةبتمالعص اال تمبم  الموةيتت  ةبتذلك ستيون تنتمةن الم تتمدا  
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الذي  يتنتمةلة  الحايت  ةم تتومت   ام عمصالحيةي  ال امم سب  زيمد  مومةم  البتتيريم النم و   ا 
متت  متت  بتتيريتتم متةاجتتد   تتا الونتتم  الموةيتت  لدنستتم  اة رتتد يوتتةد التتا حتتدةن انتوتتمن لجينتتم  المومة 

الحايت  ةم تتومت    تامتةاجتد  ةالتتا تتتة  نتيج  دعةن بتتيريم نم و  مومةمت  لام تمدا  الحيةيت  
التتتا دةر الاحتتتةن  تتتا نوتتتن   [2] مودمتتت  متتت ةمنتجتتتم   ذا يتتت  اعتتترى تتتتملاحةن اذ اظهتتتر  دراستتت  

 . [15] [9] تنمةلهم سند لإلنسم لام مدا   البتتيريم المومةم 
  : نس  مومةم  بوض بتتيريم الياةرا الموةي  لدنسم  تجم  بوض الم مدا  الحيةي  5الجدةن ن

 استنمدار لوممن التشذي  ساا الحاي  ةم تومت  .

 الم مد الحية   

نسب مقاومة بعض بكتريا الفمورا في 
 االشخاص الذين يتناولون الحميب ومشتقاته

بعض بكتريا الفمورا في  نسب مقاومة
االشخاص الذين ال يتناولون الحميب 

 ومشتقاته
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1. Chloramphenicol 85 8 11 88 8 8 5 28 
8. Amoxycillin 18 52 8 188 2 8 8 188 
0. Streptomycin 188 188 13 8 188 188 11 8 
1. Tetracyclin 188 8 8 188 188 8 188 55 
2. Erythromycin 41 8 31 18 02 8 58 14 
3. Ampicillin 188 42 8 8 188 8 31 02 
4. Gentamycin 8 8 84 8 8 8 08 8 
5. Ciprofloxacin 8 82 2 8 8 88 5 8 

 
 ام تتعمصةالموزةلت  مت  بتراز  E. coli  ا  البتتيريتم ال تتمر  5ينت  نتتم ا الجتدةن ناذ ب

  انتتتةاع متتتت  0ب تتتتن مطاتتتا تجتتتم  ن تتتتتتة  حسمستتت التتتذي  يتنتتتمةلة  بمستتتتمرار الحايتتت  ةم تتتتومت  
ةباتتتتتتتت  متتتتتتتتدى نستتتتتتتت   Ampicillinة  Tetracyclinة  Amoxycillinالم تتتتتتتتمدا  الحيةيتتتتتتتت  

 E. coli%  ةامم  ا حمل  البتتيريم 31%  الا ن2ي  ممبي  نالمومةم  تجم  بوي  الم مدا  الحية 
الموزةل  م  براز اال عمص الذي  اليتنمةلة  الحاي  ةم تومت  بمستمرار  منهم تت ثر ب تن مطاا 

%  5ةبا  مدى نس  المومةم  تجم  بوي  الم تمدا  متمبي  ن Amoxycillinبم مد حية   وط 
التتذي  يتنتتمةلة   ام تتعمصةالموزةلتت  متت   .Clostridium spp%  ال بينمتتم البتتيريتتم 188ن إلتتا

بينمتم تاتك تجم  ن ه الم مدا  ريتد الدراست   حسمسي  مطاو  أظهر بمستمرار الحاي  ةم تومت  
تجم   حسمسي  مطاو  أظهر ة  الحاي  ةم تومت  بمستمرار الذي  اليتنمةل ام عمصم   الموزةل 



 ... مندراسة نمط المقاومة وتأثير عوامل الخطورة في بعض الفمورا المعوية المعزولة 

68 

ستتنتا مت  ذلتك انعيتمض مومةمت  بتتيريتم الياتةرا الموةيت  م  الم مدا  ريتد الدراست  ال ن أنةاع  0ن
 ام تعمصتجتم  الم تمدا  الحيةيت  ريتد الدراست   تا   .Clostridium sppة  E. coliال تمر  

الذي  اليتنمةلةنهتم بمستتمرار ةالستب   بمم عمصالذي  يتنمةلة  الحاي  ةم تومت  بمستمرار مومرن  
المستتمر  لاياتةرا الموةيت  ال تمر   انزالت  إلتالد  تت تاالالنم و   ابتتيريمالدةر المثبط ل إلارد يوةد 
  . [16] [5] المتتيي  لاويش  ا الونم  اله مي  ةالمومةم  لام مدا  الحيةي  ةبممعص
 تممحمتتتتمض متتتت  المتتتتةاد لاوديتتتتد إ رازهتتتتمنتيجتتتت   يحتتتتدنالتتتتدةر المثتتتتبط لابتتريتتتتم النم وتتتت   إ 
 [21]دراس  مودمت  مت   أة ح  إذة   الونم  الموةي  ساا ر و درج  حمومن ت التار ة الو ةي  

تت تا مت   رتد ةالتتا  تا الونتم  الموةيت  ةجةد البتتريم النم و حمة   البي   الموةي  توتمد ساا  إ 
حديثا الةالد  ةالموتمدي   ا تشتذيتهن ساتا  امطيمنبراز  أ  لةحظلحاي  ةم تومت  ةلذلك اتنمةن 
يتت  اسنتتد تتترك تنتتمةن الحة   ةلتتت  بوتتد اليطتتمن 2.2 – 2بدرجتت  نحمم تتا بتترازهن يتتتة   امنحايتت  

تنتجهتتم  أعتترىهنتتمك متتةاد  تتم    تتدر ستت  ذلتتك ال   5.2بتترازهن رمستتد  بدرجتت  ن ي تتبتةم تتتومت  
لهتم دةر  ة يرهتم ةالتتا الدهنيت  ةامحمتمضالبتتريم النم و  تبيرةتسيد الهيتدرةجي  ةالبتتريةستينم  

 .[1] [7] الموةي  ال مر  لياةراا تجم  تبير  ا اليون الومتن ةالتثبيطا
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