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ABSTRACT 
The aim of this study was isolation and identification of the 

bacterial presence in imported beef frozen meat. The study included 

examination of (60) beef frozen meat samples in the period between Feb.-

Jun. 2007. The samples were collected from the shops in Mosul city. A 

total of 1(1.66%) Corynbacterium ranle isolates was obtained. 2 (3.33%) 

Corynhacterium pyogenis was obtained. 5(8.33%) E. coli was obtained, 

10(16%) Proteus vulgaris was obtained, 1(1.66%) Proteus mirabilis, was 

obtained, 9(15%) Budvicia aquatica was obtained, 1(1.66%) Citrobacter 

diversns, 2(3.33%) Salmonella enteritidis, 1(1.66%) Arizona, 1(1.66%) 

Serratia marcescens, 1(1.66%) Edwardsiella tarda. 2(3.33%) 

Edwardsiella ictaluri, 2(3.33%) Pasteurella muttocdia, 1(1.66%) 

Pasteurella acrogenes 3(5%) Morganella, 2(3.33%) Staphylococcus 

aureus, 2(3.33%) Bacillus cerus, 1(1.66%) Pseudomonas, 1(1.66%) 

Yersinia enterocoli 2(3.33%) Klebsilla pneumonia was obtained. The 

samples transported to lab. and each sample was put in 15 ml of buffer 

peptone water and shaked for five minutes then (1-2) ml of each sample 

was transported to 10 ml of the (2) type of enrichment broth. The first 

Tetrathionate broth which contained iodine solution and incubated in 42 

C for 48 hours. The second broth was Brain heart infusion broth and the 

samples incubated in (37 C) for 24 hours, and then the sampls 

transported inculated in Tetrathionate broth to Salmonella-Shigella agar 

and incubated in 37 C for (24) hours and the samples which were 

inculated in brain heart broth transported to Macconcy agar, blood agar 

and Nutrient agar and incubated in 37 for 24 hours, the study conducted 
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several biochemical tests including citrate, urea, methyl red, indol, 

Voges-Proskaure, Triple iron sugar. Coagulation test, and incubated the 

tubes in 37 C for 24 hours, except Voges-Proskaure which incubated in 

37 C for 48 h. The antibiotics sensitivity test was also carried out for 

many types of antibiotics such as (Tetracycline, Chloramphenicol, 

Ampicillin, amoxcycillin, Gentamycin, Erythromycin, Ciprofloxcin). 

 
الخالصة 

ومعرفة عزؿ وتشخيص الجراثيـ المتواجدة في لحوـ االبقار المستوردة  إلىىدفت الدراسة 
مدى تواجد ىذه الجراثيـ في ىذا النوع مف المحوـ، وتـ جمع العينات في الفترة ما بيف شباط 

مف محالت بيع المحوـ في مدينة الموصؿ وتضمنت الدراسة جمع  2007ولغاية حزيراف لمعاـ 
 Corynbacteriumعزلة مف جراثيـ  (1)عينة لحـ، تـ الحصوؿ مف خالليا عمى  (60)

renale عزلو مف جراثيـ  (2)تـ الحصوؿ عمى و 
Corynhacterium pyogenis   عزلة مف جراثيـ  (5)وE. coli مف جراثيـ عزلو(10)و 

Proteus vulgaris عزلو مف جراثيـ (1)و Proteus mirabilis  (9) اثيـ عزلة مف جر
Budvicia aquatica  عزلة مف جراثيـ  (1)وCitrobacter diversms  عزلة مف  (2)و

عزلة مف جراثيـ  (1)و   Arizonaعزلة مف جراثيـ  (1)و  Salmonella enteritidisجراثيـ 
Serratia marcescens  عزلة مف جراثيـ (1)و  tarda  Edwardsiella عزلة مف  (2)و

 عزلة مف جراثيـ  (2)و  Edwardsiella ictaluriجراثيـ 
Pasteurella muttocdia ثيـعزلو مف جرا(1)و Pasteurella acrogenes عزلة  (1)و

عزلة  (2)و Staphylococcus aureusعزلة مف جراثيـ  (2)و  morganellaمف جراثيـ 
عزلة مف جراثيـ  (1)و  Pseudomonasعزلة مف جراثيـ  (1)و  Bacillus cerusمف جراثيـ 

Yersinia enterocolicia  عزلة مف جراثيـ  (2)وKlebsiella pneumonia .
لمدة الببتوف الدارئ وتـ رجيا ماء مؿ مف  15المختبر ووضعت في  إلىنقمت العينات 

رياعي ية وىي مرؽ فنوعيف مف االوساط المغمؿ مف  10خمسة دقائؽ تقريبا ثـ نقمت الى 
 اؼ لو محموؿ اليود وحضنت العينات بدرجة المض  Tetrathionate broth  ثايونيتاؿ
(42 ـ)  ساعة والوسط المغني الثاني مرؽ نقيع القمب والدماغ  (48)مدة 

Brain heart infusion broth  37وحصنت العينات بدرجة  ساعة، ثـ نقمت  (24)ـ مدة
 ثايونيت الى وسط السالمونيال شايجيال مرؽ الرباعي العينات المزروعة عمى 

Salmonella shigella agar  37وحضنت بدرجة  ساعة والعينات المزروعة في  24ـ مدة
 37نقيع القمب والدماغ نقمت الى وسط الماكونكي، واكار الدـ واالكار المغذي، وحضنت بدرجة 

 وبعدىا تـ اجراء االختبارات الكيموحيوية المختمفة ومف ضمنيا اختبار . ساعة 24ـ لمدة
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. المثيؿ االحمر، االندوؿ، الفوكس بروسكار، ثالثي السكر والحديد، التجمط السترات، اليوريا،
 48ساعة ماعدا الفوكس بروسكار فقد تـ حضنيا  24ـ لمدة  37بدرجة االنابيب وحضنت 

 :لعدد مف المضادات الحياتية مثؿ والمقاومة الحساسيةاختبار  إجراءوتـ  .ـ 37ساعة بدرجة 
(Tetracycline, Chloramphenicol, Ampicillin, amoxcycillin, Gentamycin, 

Erythromycin, Ciprofloxcin) .
 

المقدمة 
الحتوائو عمى رطوبة  لمعديد مف الكائنات المجيرية نظراً  مثالياً  وسطا  ذائياً يعد المحـ 

عالية كما انو  ني با ذية نتروجينية عمى درجات متفاوتة مف التعقيد ومجيز بكمية كبيرة مف 
واد المعدنية وعوامؿ النمو االضافية ويحتوي عمى مادة كاربوىيدراتية قابمة لمتخمر الـ
. (1)كما اف درجة الحموضة مناسبة لمعظـ الكائنات الدقيقة (كاليكوجيف)

وعموما فاف  (ـ30 - -18-)اف معظـ المحوـ المجمدة تخزف في درجات حرارة ما بيف 
الحيواف، درجة حرارة التجميد وثباتيا، ونوعية المادة مدة خزف المحوـ المجمدة يعتمد عمى نوع 

بينما  (ـ10-)المغمفة، ومف الجدير بالذكر اف الفعاليات الجرثومية تتوقؼ عند درجة حرارة 
ولكف مف الصعب توفير ىذه الدرجة النيا  (ـ80-)عند درجة كافة تتوقؼ الفعاليات الكيميائية 

لتكاثر ونمو المحوـ تعطي فرصة كبيرة  إذابةاف عممية ؼ ذلؾعف  فضالً ،  ير اقتصادية تجارياً 
. (2)العديد مف الجراثيـ

المناسبة تموت الخاليا الخضرية لمكائنات المجيرية التي ال تستطيع في درجة التجميد 
ولكنو مستمر في اعداد الكائنات الحية اف تتكاثر ويحدث باستمرار الخزف تناقص بطيء 

اع بسرعة اكبر مف انواع اخرى اال اف معظـ االنواع تبقى حية المجيرية وتموت بعض االنو
ـ  (7.5-)ـ الى  (4-)لشيور او لسنيف وتزداد بعض البكتريا في العدد اثناء الخزف عند 

او  Pseudomonasوينتمي العديد مف انواع الجراثيـ ذات درجة الحرارة المنخفضة الى اجناس 
Achromobacter  اوAlaligenes  اوMicrococcus  اوFlavobacterium  وتنمو تمؾ

 70-)ثانية عند  (15)الجراثيـ بصورة جيدة عند درجات الحرارة الباردة، وعند اتماـ التجميد في 
وتبقى جميع سبورات خاليا . (ـBacillus megaterium  مف خاليا  (%70)حية، بينما

Escherichia coli  مف خاليا  (%20)وPseudomonas aeruginosa (1)تبقى حية .
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المواد وطرائق العمل 
محالت بيع ىذا النوع عينة مف لحوـ االبقار المستوردة مف  (60)تضمنت الدراسة جمع 

مناطؽ مختمفة لمدينة الموصؿ في الفترة ما بيف شباط ولغاية حزيراف لمعاـ في مف المحوـ 
ينات في اكياس  ـ حيث وضعت الع (100-50)وكاف حجـ العينة يتراوح ما بيف . 2007
مؿ مف ماء الببتوف الدارئ وتـ رج العينة لمدة  15اضيؼ الى كؿ عينة بعدىا المعقمة  النايموف

مؿ مف ماء الببتوف الدارئ لكؿ عينة واضيؼ الى االنابيب الحاوية  (2-1)واخذ ، خمسة دقائؽ
يود وحضنت المضاؼ اليو محموؿ اؿ (ثايونيتاؿمرؽ رباعي )المغديو  مؿ مف االوساط 10عمى 

 Brain ىو مرؽ القمب والدماغ اآلخرالغني والوسط  ،ساعة 48ـ لمدة  42العينات بدرجة 

heart broth 37، وحضنت العينات بدرجة  ساعة، ونقمت العينات بعد انتياء فترة  24ـ لمدة
الحضف والمزروعة عمى مرؽ التتراثايونيت الى وسط السالمونيال شايجال اكار، وحضنت بدرجة 

37  ساعة، والعينات المزروعة عمى مرؽ نقيع القمب والدماغ نقمت الى اكار  24ـ لمدة
ساعة وبعدىا تـ اجراء عدد مف  24ـ لمدة  37الماكونكي، واكار الدـ، وحضنت بدرجة 

االختبارات الكيموحيوية منيا اختبار السترات، اليوريا، االندوؿ، المثيؿ االحمر، الفوكس 
 ، السكروز،الحركةالجالتيف،  كبريتيد اليدروجيف، إنتاج لسكر والحديد، التجمط،بروسكار، ثالثي ا

 24ـ لمدة  37بدرجة  األنابيبوحضنت  االوكسيديز، الكتاليز، النترات، الكموكوز، الالكتوز،
 ساعة، ماعدا الفوكس بروسكار حضنت بدرجة 

37  (6-3)ساعة 48ـ لمدة .
 

 :ية اختبار الحساسية لممضادات الحيات
 إلىمستعمرات نقية  (5-3)حيث نقمت   Kirby-Bauer methodاستعممت طريقة 

ساعات،  مرت مسحة  (5-4)ـْ لمدة 37مؿ مف المرؽ المغذي المعقـ وحضنت بدرجة  10
الفائض مف المرؽ المغذي بضغط المسحة القطنية  وأزيؿالنمو الجرثومي  أنبوبةقطنية معقمة في 

 –الداخمي ونشر العالؽ الجرثومي عمى سطح اكار مولر  ألنبوبةاعمى الجزء العموي لجدار 
ىنتوف وبثالثة اتجاىات مختمفة لتكويف طبقة رقيقة متجانسة مف النمو الجرثومي عمى الوسط 

لممضادات  األقراصدقائؽ عمى المنضدة لتجؼ وبعدىا يتـ تثبيت  10-5لمدة  اإلطباؽوتركت 
 ,Tetracycline, Chloramphenicol, Ampicillin, amoxcycillin)الحيوية المستخدمة 

Gentamycin, Erythromycin, Ciprofloxcin,)  ىنتوف  –عمى سطح اكار مولر
دقائؽ عمى المنضدة ثـ  10لمدة  اإلطباؽالكحولي ثـ تركت  بالتيميبباستعماؿ ممقط معقـ 

الستيكية شفافة تـ قياس قطر تثبيط النمو بواسطة مسطرة ب. ساعة 24ـ لمدة 37حضنت بدرجة 
.  (12,13)وقورنت النتائج مع الجداوؿ الخاصة بالمصادر العممية 
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النتائج 
، مف المجموع Corynbacterium renaleعزلة مف جراثيـ  (%1.66) 1تـ عزؿ 

عزلة مف جراثيـ  (%3.33) 2و  (لحوـ االبقار المجمدة المستوردة )(60)الكمي لمعينات والبالغة 
Corpynbacterium pyrogenis مف جراثيـ  (%8.33) 5، وتـ عزؿE. coli وتـ عزؿ ،

عزلة مف جراثيـ  (%1.66) 1و  Proteus vulgarisعزلة مف جراثيـ  (16%) 10
Proteus mirabilis  مف جراثيـ  (%10) 9وBudvicia aquatica  عزلة  (%1.66) 1و

 عزلة مف جراثيـ  (%1.66) 1، و Citrobacter diversusمف جراثيـ 
Citrobacter rodentium عزلة مف جراثيـ  (%3.33) 2، وSalmonella enteritidis ،

 عزلة مف جراثيـ  (%1.66) 1، و Arizonaعزلة مف جراثيـ  (1.66%) 1
Serratia marcescens (%1.66) 1، و Edwardsiella tarda  عزلة  (%3.33) 2و

 اثيـ عزلة مف جر Edwardsiella ictaluri ،2 (3.33%)مف جراثيـ 
Pasteurella muttocdia  مف جراثيـ  (%1.66) 1وPasteurella aerogenes  3و 

و  Staphylococcus aureusمف جراثيـ  (%3.33) 2و  Morganellaمف جراثيـ  (5%)
 1و  Pseudomonasمف جراثيـ  Bacillus cerus ،1 (1.66%)مف جراثيـ  (3.33%) 2
 مف جراثيـ  (%3.33) 2و  Yersinia enterocolilicaمف جراثيـ  (1.66%)

Klebsiella pneumonia.  وتـ مالحظة ظاىرة التصبيغ القطبي لجراثيـPasteurella 
عمى وسط  Staphylococcus aureusعف ذلؾ تـ مالحظة النمو المميز لجرثومة  فضالً 

ليذه الخضاب صفة مميزة  إنتاجفقد كانت ظاىرة  Pseudomonasجراثيـ  أماالمانيتوؿ، 
. جراثيـاؿ

 

ة ونسب الجراثيم المعزول أعداديوضح : (1)جدول رقم 
 

 (%)النسب األعداد الجراثيم  أنواعالرقم 
1 Corynbacterium ranle 1 1.66 
2 Corynbacterium pyogenis 2 3.33 
3 E. coli 5 8.33 
4 Proteus vulgaris 1 1.66 
5 Proteus mirabilis 1 1.66 
6 Budvicia aquantica 9 15 
7 Citrobacter diversns 1 1.66 
8 Salmonella 1 1.66 
9 Arizona 1 1.66 
10 Serratia marcens 1 1.66 
11 Edwardsiella tarda 1 1.66 
12 Edwardsiella ictaluri 2 3.33 
13 Pasteurella muttocdia 2 3.33 
14 Pasteurella acrogens 1 1.66 
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15 Morgenella 3 5 
16 Staphylococcus aureus 2 3.33 
17 Bacillus cerus 1 1.66 
18 Pseudomonas 1 1.66 
19 Yersinia enterocolitica 1 1.66 
20 Klebsilla pneumonia 2 3.33 

الجراثيم المعزولة  ألنواعاالختبارات الكيموحيوية : (2)جدول رقم 
 

Strains 
Biochemical tests 

I C VP MR H2S U GL MO SU LAC GIU 

Arizona - + - + + - - + - + + 

Budvicia aquatica - - - + + + - - - + + 

Citrobacter diversus + + - + - + - + - + + 

E. coli + - - + - - - + + + + 

Edwardsiella tarda + - - + + - - + - - + 

Edwardsiella ictaluri - - - - - - - - - - + 

Proteus vulgaris + - - + + + + + + - + 

Proteus mirabilis - + + + + + + + - - + 

Klebsiella pneumonia - + + - - + - - + + + 

Sarratia morcescens - + + - - - + + + - + 

Salmonella enteritidis - + - + + - - + - - + 

Yersinia enterocolitica + - - + - + - - + - + 

Morganella morganii + - - + - + - + - - + 

 
الجراثيم الموجبة الكرام المعزولة  ألنواعاالختبارات الكيموحيوية : (3)جدول رقم 

 

Strains 
Biochemical tests 

I U LAC GIU NIT OX CA Coagulase 

Corynbacterium pyogenes - - + + - - - / 

Pasteurella multocidia + - - + + + + / 

Pasteurella aerogenes - + - + - + + / 

Staphylococcus aureus - + + + + / + + 
 

I : ،اندوؿC : ،ستراتVP : ،الفوكس بروسكارMR : األحمرالمثيؿ ،H2S : انتاج كبريتيد
الكتوز، : LACسكروز، : SUالحركة، : MOجيالتيف، : GLيوريا، : Uالييدروجيف، 

GLU : ،كموكوزNIT : ،نتراتOX : ،االوكسديزCA : ،كتاليزCoagulase :ميرة التجمط خ
ذلؾ االختبار  إجراءلـ يتـ /: موجب، +: سالب، : -
 

النسبة المئوية لمقاومة عدد من العزالت لبعض المضادات الحياتية : (4)جدول 
 

 TEعدد العزالت الجراثيم 

(30) 
GN 

(10) 

AX 

(25) 

E 

(15) 

C 

(30) 

Cip 

(5) 

Amp 

(10) 

Salmonella enteritidis 1 100 100 100 100 0 0 100 
E. coli 5 80 100 40 60 20 0 100 

Klebsilla pneumonia 2 100 100 0 0 100 0 100 
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Proteus vulgaris 10 20 20 70 80 60 0 70 
Staphylococcus aureus 2 106 50 50 100 0 0 50 

Pseudomonas 1 100 100 0 100 0 0 100 
Yersinia enterocoli 1 100 100 0 0 100 0 100 

 

 

TE: Tetracycllin, GN: Gentamycin, AX: Amoxicillin, E: Erythromycin,  

C: Chloramphenicol, Cip: Ciprofloxacine, Amp: Ampicillin 
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المناقشة 
التي مف الممكف تواجدىا في لحوـ االبقار عزؿ وتشخيص الجراثيـ  إلىىدفت دراستنا 

المستوردة في مدينة الموصؿ وذلؾ الف المحوـ تعد واحدة مف اىـ مسببات التسمـ الغذائي فضال 
. (7)عف انو يعد مصدرا لحدوث حاالت التياب المعدة واالمعاء في االنساف

عينة مف لحوـ االبقار المستوردة في محالت بيع ىذه  (60) وتضمنت الدراسة جمع
وتبيف مف دراستنا اف نسبة عزؿ االنواع مف المحوـ ومف مناطؽ متفرقة في مدينة الموصؿ، 

(Pruetl et al., 2002)عزلة وىي اقؿ مما سجمو  E. coli (8.33%)جراثيـ 
حيث اجريت  (8)

عينة مف المحوـ المجمدة لالبقار  (73)وتـ فييا جمع  ىذه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية
نة اتـ استخداـ تؽوفي ىذه الدراسة  E. coliعزلة لجراثيـ  (%39.7) 29وكانت نسبة العزؿ 

(PCR) Polymerase chain reaction وكذلؾ اقؿ مما سجمو  .لغرض التعرؼ عمى الجراثيـ
(Phillip et al., 2001)
وفي ىذه الدراسة التي اجريت  (%10.3)حيث كانت نسبة العزؿ  (9)

صندوؽ لمحوـ االبقار المجمدة  900مف  (%1.257)في استراليا وتـ فييا جمع عينات بنسبة 
مؤسسة لتصدير المحوـ في استراليا وتـ في ىذه الدراسة التوصؿ الى نسبة عزؿ  21وجمعت مف 

نا الييا في دراستنا، وىي اعمى مف النسبة التي توصؿ Staphylococcusلجراثيـ  (5.1%)
وىي اقؿ مما تـ التوصؿ اليو في  (%2)وكانت نسبة عزؿ جراثيـ السالمونيال في الدراسة ذاتيا 

 ,Madsen)وفي دراسة اجريت في زمبابوي قاـ بيا . (%3.33)دراستنا حيث كانت النسبة 

1996)
 28سبة عزؿ عينة مف لحوـ االبقار المجمدة توصؿ فييا الى ف (140)تـ فييا جمع  (10)

وفي دراسة . عزلة لجراثيـ السالمونيال وىذه النسبة اعمى مما توصمنا اليو في دراستنا (20%)
 اجريت في مدينة بني سويؼ في مصر قاـ بيا 

(Khalafalla El-Sherif, 1993)
عينة مف منتجات لحوـ االبقار  (50)تـ فييا جمع  (11)

الرئيسي ـ المحبة لمبرودة وبنسب مختمفة والمحتوى المجمدة كؿ العينات كانت تختوي عمى الجراثي
 Enterobacteriaceae ،Pseudomonas ،Brochothrix thermosphacta ،Lacticليا 

acid bacteria .
حيث يفضؿ  Buffer peptone waterوفي دراستنا تـ استخداـ ماء الببتوف الدارئ 

وىذا يعد عامال  ني فيو يكوف متعادالاستخدامو مع ىذا النوع مف العينات الف االس الييدروجي
مساعدا ميما في تنشيط العديد مف انواع الجراثيـ، عالوة عمى ذلؾ اف االس الييدروجيني 
اليحصؿ لو انخفاض في ماء الببتوف الدارئ لذا يعطى فرصة لمخاليا المتضررة الستعادة 

 Tetrathionateايونيت واف استخداـ مرؽ رباعي الثحيويتيا قبؿ التعرض لالوساط الزرعية، 

broth  المضاؼ اليو مستخمص الخميرةYeast extract الدكستروز ،Dextrose محموؿ ،
ساعد عمى تشجيع النمو البكتيري، فضال عف ذلؾ تـ  أيضاً  Iodine solutionااليوديف 
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ا ، ولذلؾ ظيرت في دراستف(6)في الدراسة أخر اً مغني اً وسطبوصفو استخداـ مرؽ القمب والدماغ 
انواع مختمفة وعديدة مف الجراثيـ التي توفرت ليا فرص النمو المختمفة، ولـ نستطيع في دراستنا 

. مقارنة جميع النتائج التي توصمنا الييا الننا لـ نجد دراسة شممت ىذه المجموعة مف الجراثيـ
النسب المئوية لعزالت الجراثيـ المقاومة والحساسة لممضادات  (4)يوضح الجدوؿ رقـ 

 جرثومة  أظيرتحيث  باألقراصالحيوية المختمفة بطريقة انتشار المضاد الحيوي 
S. enteritidis  مقاومة تامة لممضاد الحيويGentamycin-Tetracycllin ،

Erythromycine ،Ampicillin  وحساسية تامة لممضاد الحيويCiprofloxacine-

Chloramphenicol ؿ في استراليا مف قب أجريت، وفي دراسة(Van et al., 2007)
والتي  (14)

 األبقارنموذج مف لحوـ  (180)تـ فييا عزؿ جراثيـ السالمونيال مف نماذج الدراسة والبالغة 
-Ampicilline-Gentamycinالدراسة اف عزالت السالمونيال كانت مقاومة  وأثبتت

Tetracycllin  وAmoxicillin  عمى التوالي% 8.8%-22%-18.7%-10.7بنسبة .
وفي الدراسة ذاتيا كانت مقاومة جراثيـ السالمونيال لممضاد . ي اقؿ مما سجؿ في دراستناوه

في  أجريتوفي دراسة . وىي اعمى مما سجؿ في دراستنا% Chloramphenicol 50الحيوي 
(Moon et al., 2007)كوريا الجنوبية مف قبؿ 

 لعزؿ جراثيـ  (15)
Staphylococcus aureus  الدراسة اف ىذه الجراثيـ حساسة  أشارتث حي األبقارمف لحوـ

بنسبة  Tetracycllin-Erythromycin-Gentamycin-Ampicillinلممضادات الحياتية 
وىي اقؿ مما سجؿ في دراستنا حيث كانت نسبة عمى التوالي % %79-%80.8-88.9-97

أي اف المقاومة % 0ىي  Tetracycllin-Gentamycin-Ampicillinالحساسية لمػ 
100 .%

 في جامعة ميرالند في الواليات المتحدة قاـ بيا  أجريتدراسة  وأظيرت
(Meng et al., 1998)
 0157M,N –E. coli 0157:H7عزلة لجراثيـ  (118)مقاومة  (16)

، األبقارمنتجات لحوـ -الحيواف-اإلنسافوجمعت ىذه العزالت مف لعدد مف المضادات الحياتية 
عزلة وكانت كميا  (7)عمييا مف منتجات المحوـ ىي  وكاف عدد العزالت التي تـ الحصوؿ

-Sulfasoxazol-Streptomycinمقاومة لممضادات الحياتية التي استخدمت في الدراسة 

Tetracycllin-Chloramphenicol  في دراستنا كانت جراثيـE. coli  مقاومة لممضاد
في  أجريتة وفي دراس%. 80، %20بنسبة  Tetracycllin-Chloramphenicolالحيوي 

(Lee and Jeong, 1999)كوريا الجنوبية قاـ بيا 
جمعت فييا عينات مف محالت بيع ىذا  (17)

و ، E. coliمف عزالت  (%37)واثبت فييا اف  (السوبر ماركت)النوع مف منتجات المحوـ 
كانت  enterococciمف عزالت  (%16)و  Klebsilla pneumoniaمف عزالت  (27%)

-Amoxicillin-Tetracycllin-Ampicillinالحياتية مقاومة لممضادات 
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Chloramphenicol-Gentamycin  وفي دراستنا كانت ايضا جراثيـK. pneumonia 
-Ampicillin-Chloramphenicol-Gentamycinمقاومة لممضادات الحياتية 

Tetracycllin  وكميا كانت حساسة لممضاد الحيوي %100بنسبة ،Erythromycin  و
Ciprofloxacin-Amoxicillin .

 في جامعة اوكالىوما مف قبؿ  أجريت أخرىعالوة عمى ذلؾ ىناؾ دراسة 
(Kim et al., 2005)
مقاومة الجراثيـ المعوية لممضادات الحياتية وتـ في ىذه  إلى أشارت (18)

 (132)وتـ عزؿ  األبقاربراز -لحوـ الدواجف-األبقارالدراسة جمع العينات مف منتجات لحوـ 
الحيوية مقاومة لممضادات  جميعيا كانت االبقار لحـو منتجات مف K. pneumonia جراثيـ مف عزلة

Tetracycllin-Ampicillin-Streptomycin-Gentamycin-Kanamycin .
(Kim and Weic, 2007)وقاـ 

بدراسة في جامعة ميرالند جمعت فييا عينات مف  (19)
لعزؿ ودراسة مقاومة جراثيـ  أيضاً والتصنيع  األعداد، وخالؿ عمميات األبقارمنتجات لحوـ 

Pseudomonas argenosa  ،لعدد مف مقاومة ىذه الجراثيـ  اف الدراسة عمى وأكدت
 Tetracycllin-Chlomphi-Kanamy-Amoxicillin-Naldixicوىيالمضادات الحياتية 

acid-Ampicillin  . في  ليياإوجاءت ىذه النتائج مخالفة لبعض النتائج التي تـ التوصؿ
كانت حساسة وبنسبة تامة لممضادات  Pseudomonas argenosaدراستنا حيث اف جراثيـ 

 أعالهوكانت مطابقة لمدراسة  Ciprofloxacin-Chlormphenicol-Amoxicillinالحيوية 
 كانت مقاومة لممضاد الحيوي  Pseudomonas argenosaفي اف جراثيـ 

Tetracycllin-Gentamycin-Ampicillin .
(Baumqarten et al., 2007)في السويد مف قبؿ  أجريتوفي دراسة 

لمحصوؿ  (20)
عزلة مف  (386)، وتـ في ىذه الدراسة استخداـ Yersiniaمف  أنواعلمقاومة  أساسيةعمى داتا 

مضاد  16حيوانات، وتـ اختبار ىذه العزالت لػ -مصابيف أشخاصجمعت مف  Yersinia أنواع
-Cefuroxime-Ceftriaxonيوجد أي عزلة مقاومة لممضادات  ال الدراسة انو وأثبتتحيوي 

Ciprofloxacin-Kanamycin-Gentamycin-Neomycein-Polymexin  في حيف
 كانت نسبة عالية مف العزالت مقاومة لمػ 

Tetracycllin-Amoxicillin-Chloramphenicol-Sulfamthoxazol  وفي دراستنا
ولكنيا  Ciprofloxacinلممضاد الحيوي  أيضاً حساسة  Yersinia enterocoliكانت جراثيـ 

ىذه الدراسة متفقة مع نتائج دراستنا مف وكانت نتائج . Gentamycinمقاومة لممضاد الحيوية 
-Tetracycllinلممضاد الحيوي  Yersinia enterocoliحيث مقاومة جراثيـ 

Chloramphenicol-Ampicillin .
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المختمفة مف الجراثيـ لممضادات الحياتية المختمفة، قد  عاألنوااف السبب في ارتفاع مقاومة 
يعود إلى االستخداـ المفرط والعشوائي ليذه المضادات في مجاؿ الطب البيطري، حيث مف 

الوقاية، التسميف، او تستخدـ عف طريؽ الحقف لعالج  أل راض، األعالؼالممكف اف توضع في 
وانيف التي تحـر  عف  ياب الؽ الحيواف المختمفة، فضالً  أمراض

بيع المضادات الحياتية بدوف وصفات طبية، خصوصًا لمربي الحيوانات، عالوًة  
عمى ذلؾ تمعب العوامؿ الجينية مثؿ البالزميدات والترانسبوزونات والطفرات  

في الزيادة المستمرة لممقاومة لمعظـ المضادات الحياتية   أيضاً الوراثية دورًا ميمًا 
 .(22،21)(Koneman et al, 1997،  1991حداد، )
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