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Abstract 

Urinary tract infection is the second-largest infection, especially in elderly people, and the 

increasing use of antibiotics has led to the emergence and development of resistance in isolated and 

other bacteria in this study Fifty urine samples from elderly patients with urinary tract infections 

were collected from both sexes in Mosul city. Twenty-six bacterial isolates were isolated and 

diagnosed by ordinary bacteriological tests. The isolates were related to the species. Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Proteus mirabilis. After isolation, their 

resistance to 14 selected antimicrobial agents was tested by the disk diffusion method. The presence 

of β-lactamases, in general, was detected by acidimetric method, the detection of extended-spectrum 

β-lactamases(ESBLs) was performed by double disk method, while the detection of AmpC β-

lactamases was performed by cefoxitin resistance method. The isolates showed clear resistance         

to β-lactam antibiotics ranged (50%--92.3%),and to ciprofloxacin, gentamicin, sulfamethoxazole, 

streptomycin, rifampin with rates; (53.8%),(57.7%), (61.5%), (80.8%), (88.5%), respectively, while 

they showed reduced resistance to amikacin (15.4%). β-lactamases in general were detected in 

(96.1%) of the isolates, while (19.2%) of them gave a positive result for the detection of (ESBLs). 

AmpC β-lactamases were detected in (69.2%) of the isolates as they showed a clear resistance to 

cefoxitin which indicates that they are potential producers of these enzymes. 
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 الخالصة: 
 وخاصرة فري اخشر ال المسرووا و اخارت دام المتلامرد للماراياي الحوو رة شرووعاالمجاري البولية ثاني اكبرر عردوى  ى عدو 

عوورة ايرار مرا اصرا اي الجهراب البرولي  50جمعر   المعلولرة ,فري هرال الدراارةايى الى ظهور وتطور المقاومة لردى اخنرواا الترتر را 
عللرررة جرثوميرررة و كانررر  العرررلخي تا عرررة ل نرررواا  (26)لررردى المسرررووا مرررا كررر  الجوسررروا فررري مدمورررة الموصرررل   وترررم عرررل  وت ررر ي  

Escherichia coli  ،Klebsiella pneumoniae  ،Pseudomonas aeruginosa  ،Proteus mirabilis   يرارر  
خكتررامول -أنل مرراي البوتراكر  مرا نوعررام مرا الماراياي الحوو ررة  طر قرة اخنت ررار  را قرال   ترم التحررري عرا تواجررد  (14)مقاومتهرا لرر

خكتامول وااعة الطيف  اات دام طر قرة القررل المرليو  ، -  رل عام في هال العلخي  اات دام الطر قة الحاماية ، أنل ماي البوتا
  أظهري العلخي مقاومة واضحة لماراياي  Cefoxitin اات دام طر قة المقاومة لمااي  AmpCخكتامول ما نوا  -ي البوتاأنل ما

، Ciprofloxacin ،Gentamicin،Sulfamethoxazole،ولماررررررررررررررراياي  (50-92.3%)خكترررررررررررررررام تراوحررررررررررررررر   ررررررررررررررروا -البوترررررررررررررررا
Streptomycin  ،Rifampin   علرررى التررروالي ، فررري حررروا  (88.5%)،  (80.8%)،  (61.5%)،  (57.7%)، (53.8%) وسررر

خكتررررامول   رررررل عررررام فرررري -  تواجرررردي أنل مرررراي البوتررررا (15.4%) لغرررر   Amikacinأظهررررري العررررلخي مقاومررررة مو  اررررة لمارررراي 
ف ، خكترامول واارعة الطير-تحرري عرا أنل مراي البوتراعورد الموها نتيجة موجتة  (19.2%)ما العلخي ، في حوا أعطى   (%96.1)

ممرا  Cefoxitinمرا العرلخي مقاومرة واضرحة لماراي  (69.2%) يفقد أظهرر  AmpCخكتامول ما نوا -أما  الوستة  نل ماي البوتا
 ي ور الى كونها موتجاي محتملة لهال ا نل ماي   

 
  خكتامول، المااياي الحوو ة-البوتا نل مايا ,المرضية جراثيملا:  الكلمات المفتاحية

 :مقدمةال

مليون شخص بالتهاب المسالك   150وسنويا يتم تشخيص اصابة   عدوى المسالك البولية هي ثاني أكثر أنواا العدوى شووعما ،  

البولية يمرا    المسالك(  ان مسبتاي عدوى  1مليار يوخر )  6في جميع أنحاء العالم ، مما يرلف اخقتصاي العالمي أكثر ما    البولية
االتوبؤ  ها،   عل   السالت دخلة  المعو ة  كونها  Escherichia coliخاصة  و   الكرام  ةلعصياي  الرئيسيةال   احدى    ،  لهاا    مسبتاي 

ا  التهاب المجاري البولية(  متم التعامل مع  2)  المرض اختي    اات دام عوامل مااية للميرروبايل غراض الع جية    ا كثر شووعم
الحوو ة المااياي  عاية  علوها  مثل    يطلق  الطيف   ,Cephalosporins, Trimethoprim sulfamethoxazoleوااعة 

Penicillins   ( مثتطاي  أو  دون  مقاومة  المعلولة  اخنوااوغورها ما    Escherichia coli(  ومع ذلك،  3مع   وب رل   أصتح  
أيى الى ان  اض فعالية  عض الوظم القيااية وخاصة في المرضى المسووا     متلامدة لمااياي الميرروباي الموصوفة عاية، مما

لمااياي الحوو ة التي ل مقاومة  الأن اخات داماي الوااعة ل يو ة المااية للميرروباي قد أيي يائمام الى تطور    ومما خشك فيه
 (  4أصتح  في السوواي ا خورة م رلة رئيسية في جميع أنحاء العالم )

عا  كتام ،  خ –تر ا في مقاومة مااياي البوتا  ما أهم اخلياي التي تست دمها التر   – lactamase  β   كتامولخ –تعد أنل ماي البوتا
  غور فعا  ضد ال  ياالحووي ذاي تأثور    اييجعل المااي  الارور ة ل عل المااي مماكتام  خ–قة البوتا  حلفي فك    طر ق تأثورها

طاق وااع في جميع أنحاء العالم, مااياي الميرروباي ا كثر اات داما على نال  خكتام ما-تا بوال  مااياي  تعتبر(    5) الترتور ة
 penicillinلترتور ة الرا طة   روتوواي البوسلوا اوكونها تت اعل مع    ,  المو  اة  اموتهاوااعة الوطاق و ت ال  سب  فعالوتها الو 

binding proteins  (PBPs  التي تح ل الربط الوهائي ،)مع جل ئاي  peptidoglycan    ،  جدار ال لية  واءالى ضعف  مؤيية 
(   6كتام المااية للميرروباي  )البوتا خ امل  لعو   تا خكتامول السب  ا كثر شووعام لمقاومة الترتور اوانل ماي الب  لالك تعد( 5)  وتحلله
نل ماي، كما وضع  تصانيف خاصة  ها ما اجل تسهول ت  يصها وتحدمد  ال اخنوعا ما ه(  250ما مل د عا ) تسجل    لقد تم
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اذا كان  ما  مثتطاي و ل وقد صو   في مجموعاي أو فئاي ما الطيف المائي، والتعرض ل    رل مستمرها  نظرا لتلامد أعداي  أنواعها
 ( 7م  رة ما قبل كرومواوم أو الب بموداي )

كتام مثل البوسلوواي وااعة خ–ولها لعدي كبور ما مااياي البوتا تحل  ( ESBLs)   خكتامول وااعة الطيف -أنل ماي البوتاتتمول  و 
اي الوابور و  وكالك  اخولى  والسي الوابور واي  هال    ايالطيف  يمول  ومما  الثالث،  الكال وولواالجول  تثبيطها  حامض   أخنل ماي 

Clavulinic acid    (عوها التحري  في  يست دم  ما  غالتا  ا) 7الاي  أيى  مقاومة  مما  للى  ا يو ة،  الجراثيم  -α,7   ااتثواءهال 
methoxy-cephalosporins  (8،9),  خكتامول البوتا  انل ماي  اغل   الطيف  ان  ما   وااعة  او   SHV    بمود   وم تقاتها 

TEM(7)  

الى واحد أو أكثر ما  دائل ا حماض ا مووية التي تغور التكو ا  تأثر على  تو أ ما خ   الط راي التي  انل ماي البوتا خكتامول   
ما متم تثبيط هال اإلنل ماي ما قبل توايع الطيف المائي ل نل م  وعاية    الوهاية الى  يمؤيية فأو خصائ  مللمة للموقع الو ط، و 

 clavulanic acid) ،sulbactam tazobactam, ) (8,10,11) ل مثلخكتامو البوتامثتطاي 

هالو  امثل   نواخ –البوتاانل ماي  نل ماي  ا   ما  ما  لل AmpC كتامول  البوتا  تتمول  تحلوها   ما مااياي  فوها  خ–عدمد  كتام  ما 
 (   14،15) في ن س الوق   Cefoxitin فوولوا وتقاوم ماايتثتط  حامض الك  كما أنها  خ (12,13)وااعة الطيف،

في مدموة  وأنماط المقاومة    مااياي الميرروبايلل  ولية السالتة الكرام المعلولة  حسااية العصياي البي هال الدرااة تم الك ف عا  ف
، للتحقق ما ampC β lactamasesو    β lactamases  (الوااعالطيف  )    رل عام  β-lactamasesالموصل، فا  عا  

 جلء ما الوضع الحالي لمقاومة المااياي الحوو ة في العراق  

 المواد وطرائق العمل

 العزل والتشخيص

ي المسالك البولية الاما اوة( المصا وا  التها ا   80-50أجر   الدرااة على المرضى المسووا الاما تتراوح أعمارهم  وا ) 
التي تم الحصو     وواي اخيرارتم جمع ع  ث ثة أشهر  العراق خ   فترة/    مست  ى ا ا اووا التعليمي في مدموة الموصلراجعوا  

 MacConkey agarواط    ا على  برعهعلوها ما المرضى في حاو اي معقمة ونقلها في أقرب وق  ممرا الى الم تبر حوث تم  
  ال حوصاي المجهر ة و  الترتور ا المعلولة ما خ    اخنواا (  تم تحدمد  16,5يرجة مئو ة )   37ااعة في    24-18لمدة   وحصو   

يرجة مئو ة    4، التي تم ت ل وها في  agar   Slants على  العلخي    (  وما ثم برع 17,5وو ة القيااية )الت اع ي الكيميائية الح
    لحوا اجراء التجارب ال حقة علوها

 واسعة الطيف  النزيمات التحري عن اال 

Hinton -Muellerلقح واط     (،1918)( القيااية وحس  ماوري في Bauer method –Kirby)  اعتمد على طر قة  

agar ليةتوب ع أقرال المااياي التا  عدهاق ال تي ما الترتر ا  اات دام مااحة قطوية معقمة تم  المعل (gμ25Amoxicillin) ,  
5μg)  Amox-clavulanate  ), (cephradine30μg) , (cefixime30μg) , (cefotaxime30μg) , ( 

ceftazidime30μg) , (ceftizoxime 30μg)  ,            (  30μg  Ceftriaxone)    ,  ((Amikacin30μg  ,  (   10μg 
Streptomycin)  ,                      10μg)  Gentamicin)  Rifampin  5μg) , )sulfamethoxazole100μg)  )

Ciprofloxacin 5μg) , )  
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 ، تركيا  والمعامور الت سور ة لكل مااياي الميرروباي هي تلك التي أوص  Bioanalyse Coما شركة    وهاتم الحصو  علالتي  
 ( 20 ها اللجوة الوطوية ل مراض وا مراض المعدية )

 باستخدام الطريقة الحامضية الكتاميز -انزيم البيتا عن  التحري 

٪ محلو  أحمر ال ووو  5 0مل ما  2  (  تم ت فيف21طر قة قياس الحموضة )   β-lactamasesعا وجوي    التحري تم  
مل    1 0  نقل  8عود    الدالة الحاماية   ضتط   تم    ,Gالبوسلوا    ما  غم2 1  اضيف اليهمل ما الماء المقطر، و   6 16المائي مع  

درجة حرارة   اخنا و     ترك  الواط الصل  خنتا  معلق كثيف    في  الوامية   عد ذلك  الترتر ا   لقح و انبوبة اختتار    الىما الكاشف  
   (11يقائق يعد نتيجة موجتة ل ختتار ) 5ظهور اللون اخص ر خ   علما ان تغور اللون   وتم مراقتةالغرفة 

 القرص المزدوجزر أت ESBLsالكشف عن 

جوة الوطوية  اللر ا  اات دام مااحة قطوية معقمة وحس  توصياي  و ترت ما الق ال تي   المعل وتون  ه–لقح واط أكار مولر
السر ر ةلل الم تبر ة  قرل       (NCCLS)  قياااي  الطبق ووضع   Amoxicillin\Clavulinic acid(20\10µg)وضع  واط  في 

مااي الواطي  حاا    30–20على  عد   Cefotaxime30µg))  و  (Cetazidime30µg) ي  قرصا  القرل  مركل  ما  ملم 
أو في ك     ىوجوي أو غياب اتساا  موطقة التثبيط في احدمدى  ااعة ، تم  عدها م حظة    24م° لمدة    30الطبق  درجة حرارة 

 ) 22,23 ,24الماايما  اتجال القرل الواطي )

 المستحثة  AmpCالتحري عن انزيمات 

مايرروغرام   30 تركول     Cefoxitinتم التحري عا هال اخنل ماي في الترتر ا   رل اولي اعتمايا على مقاومتها للمااي  
(   25نل ماي في العلخي الم تته  ها )يمرا أن تست دم كمؤشر رئيسي على وجوي هال اخ  Cefoxitinوبالتالي فإن مقاومة  قرل  /

في واط الطبق وحاا  درجة    Cefoxitin المعلق الترتوري ال تي ووضع  عدها قرل مااي    واط اكار مولر هووتون  تم تلقيح  
فيما كان  الوتيجة موجتة او االتة ل ختتار حس   وتم تحدمد    ااعة  عدها  لوحظ  موطقة التثبيط حو  القرل  24م  لمدة     37ْ

   NCCLS   (19,20,24 )قياااي 

 النتائج والمناقشة 

اظهري  اوة   80و    50ما الاكور( تتراوح أعمارهم  وا    22و    أنثى    28ما المرضى المسووا )  ايرارعووة    50م جمعت
في ك  الجوسوا اخ      P.aeruginosaو  K.pneumoniaeعا انت ار العدوى  ر    كدخلةعووة اعط  نمو  رتوري    26  الوتائج ان  

  ، (1وبع   التساوي تقر تا  وا الجوسوا )الجدو     Pr.mirabilisو E.coli كان  أكثر انت ارا في اإلناث، في حوا أن العدوى انها  
على نطاق وااع أن معد  انت ار التهاب المسالك البولية لدى اإلناث التالغاي أعلى ما الاكور، و رجع  يراااي عدمدة و وقد اثب   

 ( 4ذلك أاااا الى عوامل ت ر حية وبدنية ) 
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 ك  الجوسوافي  مرضىللوالوستة المئو ة  الجرثوميةعدي العلخي  (1جدو  )ال

 
 

 العزالت الجرثومية 

 

 

العدد والنسبة  

 المئوية للعزالت

   

العدد والنسبة   

 المئوية     لالناث 

 

العدد والنسبة  

 المئوية للذكور

E.coli 

K.pneumoniae 

Pr.mirabilis 

P.aeruginosa 

 المجموع

10(38.45) 

8 (30.8) 

4 (15.4) 

4(15.35) 

26(100) 

4(15.35) 

8(30.8) 

2(7.7) 

4(15.35) 

18(69.2) 

6(23.1) 

0(0.0) 

2(7.7) 

0(0.0) 

8(30.8) 

 

معدخي مقاومة   المعلولة   أظهري العلخينوا ما المااياي على الترتر ا  14 وطيف مل صام ل اعلية (2)الجدو    مبوا  
على التوالي،  (٪  7 57و    80 8)  ,Streptomycin   Gentamicin%( و  3 92-50كتام )البتا خ عالية ضد المااياي الحوو ة  

العلخي     Amikacin ااتثواء   ن اطا ضد  ا كثر  العامل  كان  ان  اضالاي  المقاومة   دخلة  كما أظهري  4 15  لغاية  معد     ٪
عالية   مقاومة  المااياي  لكل  العلخي  وRifampin  (88 5ما   ،)٪ Sulphamethoxazole  (61 5و  )٪ Ciprofloxacin  

   الك، وجد أن جميع العلخي التي تاموتها الدرااة تقر تام مقاومة  ربعة أو أكثر ما المااياي الحوو ةل  باخضافة  ٪(  و 8 53)
 ة واحد، وتكرر العلخي  تم العثور على كل ما هال ا نماط في عللم تل ة  وا  المقاومة  ال  أنماط  مانمط    أربعة وع رون   ولوحظ

علل في  فقط  ان(3)الجدو     P.aeruginosaو  K.pneumoniae    تينمطوا  المعروف  ما  هي      الحوو ة  المااياي  مقاومة 
وتتوامى (   26,1)البولية  م رلة ار ر ة رئيسية ومتوامية في ع   أنواا م تل ة ما العدوى الترتور ة  ما في ذلك التها اي المسالك  

لية البكتيرية  بالخ    من االرتباطما خ   تطو ر آلياي يفاعية محدية تجعل المااي الحووي غور فعا  ، مثل موع المااي الحووي  هال

، وا موووكليرواوداي المعدلة  لبوتا خكتامولا)، وإنتا  اإلنل ماي التي تعطل المااياي الحوو ة    او منعه من دخول الخلية او ضخه  
اخرتتاط   مواقع  وتغوور  الحوو ة  الداخ  لإلنل ماي(،  للمااياي  )الهدف(  في    لي  البر   PBPsتغوور  الر بواأو    وميةوتوواي 

التعض (27,25,5) مقاومة    ما  علما  ان  انت ار  مما مل د ما  الى خ يا أخرى عا طر ق اخقتران،  توتقل  يمرا أن  هال اآللياي 
 (  15,8المااياي الحوو ة  وا مسبتاي ا مراض الترتور ة ) 
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 لعدة انواا ما المااياي الحوو ة  مقاومة الترتر ال الوستة المئو ة (2جدو )ال

 المضادات الحيوية 
العد الكلي  

 (%)و

 P.aeruginosa

 (%)العدد و

 Pr.mirabilis

 (%)العدد و

 K.pneumoniae

 (%)العدد و

 E.coli

 (%)العدد و

Cephradine 24(92.3) 4(100) 2(50) 8(100) 10(100) 

Amoxicillin 23(88.5) 4(100) 2(50) 8(100) 9(90) 

Rifampin 23(88.5) 4(100) 2(50) 8(100) 9(90) 

Amox-clavulanate   22(84.6) 4(100) 2(50) 8(100) 8(80) 

Cefixime 22(84.6) 4(100) 3(75) 7(87.5) 8(80) 

Streptomycin 21(80.8) 4(100) 2(50) 7(87.5) 8(80) 

Ceftizoxime 20(76.9) 4(100) 2(50) 7(87.5) 7(70) 

Cefotaxime 16(61.5) 2(50) 1(25) 7(87.5) 6(60) 

Sulphamethoxazole 16(61.5) 2(50) 3(75) 6(75) 5(50) 

Gentamicin 15(57.7) 3(75) 0(0.0) 8(100) 4(40) 

Ceftriaxone 15(57.7) 2(50) 1(25) 7(87.5) 5(50) 

Ciprofloxacin 14(53.8) 2(50) 1(25) 6(75) 5(50) 

Ceftazidime 13(50) 2(50) 1(25) 6(75) 4(40) 

Amikacin 4(15.4) 0(0.0) 0(0.0) 2(25) 2(20) 
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 المعلولة في الدرااةترتور ا  لل لمااياي الحوو ة امقاومة ( انماط 3جدو )ال

 انماط المقاومة  عدد العزالت  االنواع الجرثومية 

   

E.coli 1 1-  مقاومة لجميع المضادات ماعدا CAZ 

  AKمقاومة لجميع المضادات ماعدا  -2 1 

        S,AK,CN   مقاومة لجميع المضادات ماعدا -3 1 

          SMZ,AK,CN مقاومة لجميع المضادات ماعدا -4 1 

 1 5     - ,AMC,RA,AX,CE,CIP3Cep  

 1 AMC,CE,CTX,ZOX,CFM,RA,S,AX,CN -6     

 1  AMC,RA,S,SMZ,AX,CE -7       

 1  AMC,CE,AX,S,RA,CN -8       

 1  S,CFM,SMZ,AX,CE -9      

 1  S,CFM,RA,ZOX,CE -10     

K.pneumoniae   

 مقاومة لجميع المضادات  -1 2 

  AK مقاومة لجميع المضادات ماعدا   -2 1 

 SMZ,AK مقاومة لجميع المضادات ماعدا -3 1 

 S,AK مقاومة لجميع المضادات ماعدا -4 1 

 CIP,AK مقاومة لجميع المضادات ماعدا -5 1 

 1  AMC,CTX,CFM,CE,AX,S,RA,CN,CIP,CRO  -6      

 1  AMC,CE,ZOX,AX,S,SMZ,RA,CN -7     

Pr.mirabilis   

 CAZ,AK,CIPمقاومة لجميع المضادات ماعدا  -1 1 

 1  SMZ,CE,CAZ,CFM,AX,ZOX -2      

 1  AMC,CRO,SMZ,RA,CIP -3     

 1  S,SMZ,CFM -4     

P.aeruginosa   

 AKمقاومة لجميع المضادات ماعدا  -1 2 

 1 AMC,CTX,CFM,ZOX,RA,S,CE,AX,CN -2       

 1 AMC,CTX,CFM,ZOX,RA,S,CE,AX -3      

AX: amoxicillin,     (CTX,CAZ,ZOX,CFM,CRO) cephalosporinsgeneration :third3Cep ,اال ختصارات   :

AMC: amoxicillin\ clavulanate, CE:cephradine, CAZ:ceftazidime, CFM:cefixime, CRO:ceftriaxone, 

CTX:cefotaxime, ZOX:ceftizoxime, AK:amikacin, CN: gentamicin, S: streptomycin, RA: rifampin, 

CIP: ciprofloxacin, SMZ: sulfamethoxazole 

التثبيطي للمضادات الحيوية التي تمتلك  التاثير    ما اآللياي الرئيسية التي تست دمها الترتور ا خ طا   واحدة  β-lactamasesتعتبر  

الكتام البيتا  )   حلقة  الدرااة  هال  ما    ما(  ٪  1 96في  حصرا  المعلولة  ايجا ية     أعط  الوساءالعلخي  عا نتائج  الك ف  عود 
العلخيالتي أشاري الى    الحاماية طر قة  ال وااطة    β-lactamases  انل ماي واحد على ا قل ما هال اإلنل ماي   امت ك هال 

الك ف هاا نتيجة البية خختتار  Pr.mirabilisفقط ما  ةواحد ةعلل أعط  ووما وشرل الماية المت اعلة ،  غض الوظر عا أنواعها 
، لالك  β-lactamasesقدرتها على انتا     معروفة جودا في  P.aeruginosaو  Enterobacteriaceaeان الترتور ا  (   4)الجدو 

الترتور ا   فائدة في هال  أقل  العام هي  الك ف  السب  حاولوا  β-lactamases  (21  نوا هو ما   ايالمهم    خن اختتاراي  (  ولهاا 
تا خكتامول  والبمل   لوتائج الك ف عا    (5)  و ري في الجدو   β lactamasesتحدمد المجموعاي أو ال ئاي التي توتمي الوها  

نتائج ايجا ية لهاا اخختتار، وكان ما المتوقع أربعة موهم     ٪( أعط 2 19فقط )  علخيخمس  وجد هواك  و   ، التآبر المليو  للقرل
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  CAZنوا    ما  واحد آخر  و ،  Cefotaximeتثبيط نحو قرل  التوايع موطقة    كما لوحظ في  ESBLsما    CTX-Mأن يرون نوا  
موطقة    عودما  ESBLsما   في  التواع  القرل  الكان  نحو  نCeftazidime   (22,21تثبيط  أعط   أخرى،  ناحية  وما  تائج  (  

 و  E.coli  و  P.aeruginosa(، فقد وجدي معدخي انت ار عالية في عل   %   2 69معدخي أعلى )  AmpCنل ماي  الك ف عا ا
K.pneumoniae  (100٪،70٪,62 5٪  )وكان  نتائج الك ف اإليجا ية، اواء (  6)كما هو مبوا في الجدو       ،   على التوالي  

لر   انل ماي    ESBLs الوستة  )  AmpCأو  المعلولة عا اإلناث  البولية  المسالك  قارنة  أولئك  ٪( م50٪ و  5 11أكثر شووعما في 
الاكو  عا  و  7 7)رالمعلولوا  الجدولوا2 ٪19  ا   (  6و    5  )٪(،  وانتا   المقاومة  نس    خكتامول  وجاءي    لنتائج م ا هة  لبوتا 

Alham and.Ali( (28الوستة لترتر ا   P.aeruginosa المعلولة ما عوواي اخيرار  

 ( نتائج الك ف عا انل م البوتا خكتامول  وااطة الطر قة الحاماية 4جدو  )ال

عددعزالت   االنواع الجرثومية 

 االختبار 
 العددوالنسبة 

 المئويةلالناث 

العددوالنسبة  

 المئويةللذكور 

عددالعزالت  

الموجبةلالختبار  

 والنسبةالمئوية 

E.coli 

K.pneumoniae 

Pr.mirabilis 

P.aeruginosa 

 العدد الكلي 

10 

8 

4 

4 

26 

4(40) 

8(100) 

1(25) 

4(100) 

17(65.3) 

6(60) 

0(0.0) 

2(50) 

0(0.0) 

8(30.8) 

10(100) 

8(100) 

3(75) 

4(100) 

25(96.1) 

  

 (  طر قة تابر القرل المليو ESBLsتا خكتامول )وم البعا انل   نتائج التحري ( 5جدو )ال

عدد  االنواع الجرثومية 

عزالت  

 االختبار 

والنسبة   العدد 

 المئوية لالناث 

العدد  

والنسبة 

المئوية  

 للذكور 

عدد العزالت  

الموجبة والنسبة  

 المئوية 

 النوع المتوقع 

E.coli 10 0(0.0) 1(10) 1(10) CTX-M 

K.pneumoniae 8 2(25) 0(0.0) 2(25) CTX-M 

Pr.mirabilis 4 0(0.0) 1(25) 1(25) CTX-M 

P.aeruginosa 4 1(25) 0(0.0) 1(25) CAZ 

  (19.2)5 (7.7)2 (11.5)3 26 العدد الكلي 

 

 الجرثومية البوتا خكتامول في العلخي   AMPCنتائج التحري عا انل ماي  (6جدو )ال

عدد عزالت  االنواع الجرثومية 
 االختبار 

العدد والنسبة  
 لإلناث المئوية 

العدد والنسبة  
 المئوية للذكور

العدد والنسبة المئوية 
 للعزالت الموجبة لالختبار 

E.coli 10 3(30) 4(40) 7(70) 

K.pneumoniae 8 5(62.5) 0(0.0) 5(62.5) 
Pr.mirabilis 4 1(25) 1(25) 2(50) 
P.aeruginosa 4 4(100) 0(0.0) 4(100) 
 (69.2)18 (19.2)5 (50)13 26 العدد الكلي 
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ال اإلنل ماي، مما يعوي أنها ليس  قاطعة وتحتا   خنتا  ه  هي نتائج محتملة     AmpCأن نتائج الك ف عا   جدمر  الاكر  ما الو 
ال اإلنل ماي في العلخي هكا خ تلا  ت ور الى احتما  عالي لوجوي  (، ول28,12ويقة لتكون نهائية )الى طرق ك ف أكثر تحدمدا  

م المست دمة  اخكت البتا  ضد المااياي الحوو ة    ي  وهاا قد ي سر ارت اا معدخي المقاومة التي تظهر ما قبل هال العلخالم تبر ة
انل ماي   ت تهر  كما  الدرااة،  هال  ما قد  Ampc    في  وااعة  مجموعة  تحلل  على  خكتام  و الب رتها   ,Penicillins  تا 

Cephamycins, Monobactams,1st , 2nd and 3rd generation Cephalosporins      ااتثواء    Carbapenems 
ما المتوقع ان اخ انه  ،  حثيةتح  السيطرة ال  هاعبور كرومواومية وان تكون  أن هال اإلنل ماي عاية ما ت(  على الرغم ما  12,15)

 ( 15,9,1اإلنل ماي  وااطة الب بمود ما خ   نقل الجوواي الكرومواومية الى الب بموداي ) ت  ر هال

أكثر ما   سب  امت كها قد يرون  P.aeruginosaو Enterobacteriaceae المتعدية للترتر ا  مقاومةال ما المهم التأكود على أن
ما   واحد  مثل  والب  مثتطاي  ختثتط  وااطة  التي  خكتامول اوتالبنوا  التقلودية  خكتامول  أحد يرمل  حوث   acid   clavulanic تا 

عا الك ف  معد   ان  اض  ي سر  قد  وهاا  اخخرة  اآلنل ماي  عمل  (  وا  ESBLs   19.2 ( اإلنل ماي  مع     علختوا٪  مقارنة 
السب  أعط    ولهاا،  ESBLs اإلضافة الى    Ampc     قد يرون لها انل ماي    نعتقد أن هال العلخي ٪Ampc (69 2   ) انل ماي  

 acid   clavulanic (30,9,31  )كان  مقاومة للمااياي الحوو ة الث ثة ولم تثتط  وااطة و  ESBLsنتائج البية للك ف عا 

عال مستوى  هواك  أن  الدرااة  هال  في  الوارية  الوتائج  ما  الواضح  ما    يما  المعلولة  الترتر ا  ل يو ة  وا  المتعدية  المقاومة  ما 
الموصل مدموة  في  المسووا  الحوو ة    ،العراق  /المرضى  المااياي  انتا   ال  مقاومة  ا رجح  سب   على  كان  -βبوتاخكتام 

lactamases  كما هو مبوا في نتائج اختتاراي الك ف التي أجر   في الدرااة, التي أظهري معدخي انت ار عالية ما انل ماي ,
Ampc    وكالكESBLsطبية وص اي  وبدون  الع وائي  اخات دام  هول     الميرروباي  الرئيسية   التأكو  لمااياي  ا اتاب  أحد  د 

د ما آلياي  العدم  وذلك  سب  امت كها،     السالتة لصتغة كرامة العصياي  المعو ة  لظهور الترتور ا المقاومة ل يو ة المتعدية وخاص 
ا الم  رة  وااطة الجوواي الواقعة على الكرواوماي او الواقعة ، اواء β- lactamases   ك انتاجها خنل مايالمقاومة ،  ما في ذل

الب بمود مدموة  على  في  ا خرى   الترتور ة  ا نواا  في  الم رلة،  لهال  الدقوق  الحجم  لمعرفة  الدراااي  ما  المل د  اجراء  و للم    
 الموصل  

 ات ستنتاجالا

أكثر ما المااياي أن جميع العلخي المدرجة في هال الدرااة وجدي مقاومة  ربعة أو    تقر تا  ما المثور للقلق أن ن حظ
المقاومةالحوو ة    هال  ان  كبورة    وخشك  ام رلة  مستوى  العامة  على  وتايف    خنهالصحة  ا رواح  على  أعتتهدي  الرعاية   مالي 

في مدموتوا وبلدنا أياا  ات دام المااياي الحوو ة  تحد ما اصياغة ايااة صارمة    يةالصح  متعوا على الهوئاي  الصحية  ولالك
 مقاومة المااياي الحوو ة والحد ما انت ارها وموع ظهور  رتور ا جدمدة مقاومة ل يو ة المتعدية  م رلة ما أجل السيطرة على 
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