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ABSTRACT 
Twenty Escherichia coli strains from faecal samples of broiler 

chickens and blood, urine and diarrhea samples from humans were 
isolated and it’s sensitivity to (13) antibiotics were studied, they showed 
absolute resistance to two antibiotics, including, Cephalothin and 
Vancomycin. 

It also showed high resistance (50%) for Gentamicin, Escherichia 
coli strains isolated from broilers chickens showed higher resistance for 
five antibiotics: Nitrofurantion, Nalidixic acid, Chloramphenicol, 
Kanamycin and Ciprotfloxacin than human isolates. 

While Escherichia coli strains isolated from broilers chickens 
faecal samples showed lower resistance than those isolated from humans 
for other five antibiotics: Tetracycline, Cefixime, Trimethoprim, 
Cefotaxime, Cephalexin 

  
  الملخص

 من براز فروج Escherichia coli عزلة من جراثيم الـ )20(تم عزل وتشخيص 
   Escherichia coliجراثيم  اإلنسان، وتم دراسة حساسية  وإسهالوإدرارالدجاج ومن دم 

 مقاومة واإلنسانمضاداً حيوياً، حيث أعطت الجراثيم المعزولة من فروج الدجاج ) 13(لـ
 مقاومة وأعطت Cephalothin, Vancomycin:ينحيويلمضادين %) 100(وبنسبة مطلقة 

 تلك الجراثيم المعزولة من فروج وأعطت، Gentamicinلمضاد واحد %) 50(عالية وبنسبة 
لخمسة مضادات حيوية الدجاج مقاومة أعلى من الجراثيم المعزولة من اإلنسان 
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 ,Nitrofurantion, Nalidixic acid, Chloramphenicol, Kanamycinشملت
Ciprotfloxacin.  حين أعطت جراثيم في Escherichia coli فروج   المعزولة من

 : أخرى هيلخمسة مضاداتالدجاج مقاومة اقل من تلك الجراثيم المعزولة من اإلنسان 
Tetracycline, Cefixime, Trimethoprim, Cefotaxime, Cephalexin.   

  
  المقدمة

حيوان كجزء من  اإلنسان والأمعاءطبيعياً  Escherichia coliتستوطن جراثيم 
 Escherichia وتسبب جراثيم ،)12(، وتوجد في النبات والتربة والمياه )5(الفلورا الطبيعية 

coli البولية   كثيرة لإلنسان والحيوان حيث تسبب التهاب المجاريأمراضUrinary tract 
infections  والتهاب المثانةCystitisالكلية   والتهاب حويضPyelone phrities) 1.( كما 

 Bacterimia وتجرثم الدم Pneumonia والتهاب الرئة Meningitis  التهاب السحاياتسبب
 واألمعاء والتهاب المعدة Wound infection اخماج الجروح إحداثفضالً عن دورها في 

Gastroenteritis8 ,9(  عند األطفال الرضع(.  
ات كالتهاب الكيس المحي العديد من االلتهابأما عند الحيوان وخاصة الدواجن فتسبب 

Yolksac infectionالتهاب العين و  Omphalitis الرخوة األنسجةالتهاب و Cellulitis 
 الورم الحبيبي القولونيو Swollen head syndromeمرض تورم الرأس و

Coligranuloma الحالة المرضية التي تسببها العصيات القولونيةو Colibacillosis )11.(  
إلى عائلة الجراثيم المعوية وتوصف بكونها  Escherichia coli جراثيم تعود

 غير مكونة لالبواغ ومعظم سالالتها متحركة بواسطة ، صغيرة،عصيات سالبة لصبغة كرام
 كما لها ،Capsules األغلفة ولبعض سالالتها القدرة على تكوين ،اسواط تحيط بسطح الجسم

 مستعمراتها النامية على وتكون ،) م18-44(ين القدرة على النمو عند درجة حرارة تتراوح ب
 أما على وسط ماكونكي ، الزرعية االعتيادية تكون صغيرة ومحدبة وغير ملونةاألوساط

  .)9( إذ لها القدرة على تخمير سكر الالكتوز ،الصلب فتكون ذات لون احمر وردي
وخاصة في تكون مقاومة الجراثيم الممرضة للمضادات الحيوية ذات انتشار واسع 

 ان ،)7(المقاومة مضيف للمورثات ك حيث تعتبر الفلورا المعوية الطبيعية ،البلدان المتطورة
 قد نالبرازية المقاومة للمضادات الحيوية التي تصيب الدواج Escherichia coliجراثيم 

  .)14,3(الماء أو تصيب اإلنسان مباشرة أو من خالل الغذاء 
مؤشر واضح في مقاومة الجراثيم  Escherichia coliتعتبر انتشار المقاومة في 

 Escherichia coli العديد من الدراسات عن أجريت حيث ،للمضادات الحيوية في المجتمع
وذلك لكونها تحتل عدة بيئات مضيفة مالئمة بضمنها اإلنسان والحيوان باإلضافة إلى كون 

Escherichia coli من كأنواعفاءة مع الجراثيم األخرى تستبدل المادة الوراثية بفعالية أو بك 
    باإلضافة إلى جراثيمSalmonella, Shigella, Yersinia, Vibrioجراثيم 

Escherichia coli  ان الهدف من دراستنا تحديد مقاومة جرثومة،)7(المرضية نفسها   
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E. coliة  المعزولة من اإلنسان والدجاج للمضادات الحيوية نظراً لتعرض اإلنسان لإلصاب
  .بهذه الجرثومة من فروج الدجاج

  
  المواد وطرائق العمل

من اإلنسان وفروج  Escherichia coliعزلة من جراثيم ) 20(تم عزل وتشخيص 
 ،من براز فروج الدجاج Escherichia coliعزالت من جراثيم ) 10( حيث عزلت ،الدجاج

اوية على وسط ناقل  بواسطة مسحات قطنية محفوظة داخل أنابيب اختبار حأخذت العينات
Brain heart infusionزرعت العينات على وسط ماكونكي الصلب ، تحت ظروف تعقيم 

-3 (نقلت ثم ،ساعة) 24(لمدة م )37( وحضنت عند درجة حرارة Oxoidة كشرالمجهز من 
 المائل حاوية على وسط االكار أنبوبة إلى  الالكتوز من كل عينةمخمرة لالكتوزمستعمرة ) 2

عزالت من ) 10(كما تم عزل .  بعد إعادة زرعها عدة مرات على الوسط نفسه،قيبشكل ن
 لهذه العزالت أجريتو ،إلنسانل) واإلدرار والدم اإلسهال(من  Escherichia coliجراثيم 

) gram stain( إذ استخدمت صبغة كرام ،Escherichia coliاختبارات التحري عن جراثيم 
 العديد من أجريتفضالً عن ذلك . زولة سالبة لصبغة كرامللتأكد من كون الجراثيم المع

  ). 6( االختبارات الشكلية والكيموحيوية اعتماداً على موسوعة بيركي
 Escherichia اختبار حساسية جراثيم إجراءتم : اختبار الحساسية للمضادات الحيوية

coli طريقة بإتباع المعزولة من اإلنسان والدجاج للعديد من المضادات الحيوية وذلك 
Kirby-Bauer وباستخدام ) 15(والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ) 2( المحورة

أما ) Oxoid( المجهز من قبل شركة Muller-Hintan Agarهنتون   مولرأكاروسط 
 حضر معلق ،)Oxoid( المضادات الحيوية فقد تم الحصول عليها جاهزة من شركة أقراص

 األول من أنابيب األنبوبي المحلول الملحي الفسيولوجي وتم مقارنته مع من الجراثيم الفتية ف
  .3سم/خلية) 108(ماكفرالند القياسية الذي يعادل 

 وتم التخلص من المعلق الزائد بمسحها على ،غمرت مسحة قطنية معقمة في المعلق
ة حرارة بدرج األطباق ثم نشر المعلق على سطح الطبق وتركت لألنبوبالجدران الداخلية 

 المضادات الحيوية على سطح وسط أقراص بعدها تم تثبيت ،دقائق لتجف) 3-5(الغرفة لمدة 
) 24(م لمدة )37( بدرجة حرارة األطباق مولر هنتون بوساطة ملقط معقم وحضنت أكار
 تم قياس قطر منطقة التثبيط لكل قرص حسب ما جاء في توصيات منظمة  وأخيراً،ساعة

  .العالميةالصحة 
  

  النتائج والمناقشة
 من الدجاج المعزولة  Escherichia coli  ان جراثيم) 2(و ) 1(يتبين من الجدول 

ــسان ــسبة  واإلن ــة وبن ــة مطلق ــت مقاوم ــضادين%) 100( أعط  ،Cephalothin  :لم
Vancomycin    لمضاد  %) 50(مقاومة عالية وبنسبة     أظهرتكماGentamicin   وهذا يتفق
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 شائعة في الجـراثيم المعويـة       Gentamicinة الجراثيم لمضاد    ، ان مقاوم  )10(مع ما ذكره    
  المعزولة مـن الـدواجن مقاومـة     Escherichia coliمن سالالت % 69للدواجن حيث ان 

المعزولة من اإلنـسان    Escherichia coli   جراثيمأظهرتوقد . )Gentamicin )16للـ 
 ,Tetracycline, Gentamicin, Cefixime  مـن مـضاد واحـد   ألكثرمقاومة والدجاج 

Trimethoprim, Cefotaxime, Vancomycin, Nitrofurantion, Nalidixic acid, 
Cephalexin, Chloramphenicol, Cephalothin, Kanamycin, Ciprotfloxacin  

في عزالت  ) Tn21(تعود إلى وجود مورثات قافزة      قد  وهو ما يسمى بالمقاومة المتعددة التي       
 Escherichia coli   ان جـراثيم ).14( اإلنسان والـدواجن  إلى تنتقل ان الدجاج التي يمكن

للمضادات وجدت أنها تسبب التهابات المجاري البولية وتجـرثم         المعزولة والمتعددة المقاومة    
  ).10(المجتمع  الدم في

 أظهرتالمعزولة من الدجاج  Escherichia coliان جراثيم ) 2(ويتبين من الجدول 
 , Nitrofurantion: مضاداتمقاومة أعلى من تلك الجراثيم المعزولة من اإلنسان لخمسة 

Nalidixic acid, Chloramphenicol, Kanamycin, Ciprotfloxacin.  
  

  النــسب المئويــة للعــزالت الحــساسة والمتوســطة والمقاومــة لجــراثيم      ) : 1(الجــدول 

Escherichia coli ت الحيوية المختلفةالمعزولة من اإلنسان للمضادا  

  العزالت الحساسة
العزالت متوسطة 

  الحساسية
  العزالت المقاومة

  المضاد الحيوي
  تركيز المضاد

 قرص/مايكروغرام
 %  العدد %  العدد %  العدد

Tetracycline 30 1 % 10 1 % 10 8 % 80 

Gentamicin 10 4 % 40 1 % 10 5 % 50 

Cefixime 5 2 % 20 - - 8 % 80 

Trimethoprim 5 2 % 20 - - 8 % 80 

Cefotaxime 30 - - - - 10 % 100 

Vancomycin 30 - - - - 10 % 100 

Nitrofurantion 300 4 % 40 4 % 40 2 % 20 

Nalidixic acid 30 7 % 70 - - 3 % 30 

Cephalexin 30 - - 1 % 10 9 % 90 

Chloramphenicol30 9 % 90 - - 1 % 10 

Cephalothin 30 - - - - 10 % 100 

Kanamycin 30 - - 5 % 50 5 % 50 

Ciprotfloxacin 5 7 % 70 2 % 20 1 % 10 
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  النــسب المئويــة للعــزالت الحــساسة والمتوســطة والمقاومــة لجــراثيم      ) : 2(الجــدول 

Escherichia coli المعزولة من الدجاج للمضادات الحيوية المختلفة  

  العزالت الحساسة
العزالت متوسطة 

  الحساسية
  العزالت المقاومة

  المضاد الحيوي
  تركيز المضاد

  قرص/راممايكروغ
 %  العدد %  العدد %  العدد

Tetracycline 30 3 % 30 - - 7 % 70 

Gentamicin 10 5 % 50 - - 5 % 50 

Cefixime 5 10 % 
100 - - - - 

Trimethoprim 5 3 % 30 - - 7 % 70 

Cefotaxime 30 10 % 
100 - - - - 

Vancomycin 30 - - - - 10 % 100 

Nitrofurantion 300 - - - - 10 % 100 

Nalidixic acid 30 3 % 30 - - 7 % 70 

Cephalexin 30 2 % 20 7 % 70 1 % 10 

Chloramphenicol30 4 % 40 - - 6 % 60 

Cephalothin 30 - - - - 10 % 100 

Kanamycin 30 3 % 30 - - 7 % 70 

Ciprotfloxacin 5 4 % 40 2 % 20 4 % 40 

  
 من اإلنسان وتم تحديد ان E. coliإلى عزل جراثيم ) 14(توصلت دراسة الباحث 

مصدر هذه اإلصابة كان من الحيوانات التي تعتبر كمضايف لهذه الجراثيم وبما ان مقاومة 
  إلى جرثومةهذه الجراثيم قد تعود إلى امتالكها لبالزميد المقاومة لذا فقد تنتشر المقاومة 

E. coli في القناة المعوية لإلنسان وبذلك فان امتالك الجراثيم المعزولة من الدجاج للمقاومة 
  .)13(في هذه البيئات 

 نفاذية الغشاء تقلل إلى طفرة كروموسومية Quinolonesتعود المقاومة لمضادات 
مقاومة لمضادات  وتحدث ال،)DNA) 14في خاصية الخلوي وتقلل من تراكم الدواء أو تغير 

Aminoglycosides في جراثيم Escherichia coli  محورة لالمينو  أنزيماتبواسطة
  .)4(كاليكوسيدات والتي تشفر بواسطة بالزميدات قابلة للتنقل 

 يفي الجراثيم السالبة لصبغة كرام غالباً تكون ف Tetracyclinأما المقاومة لمضاد 
تكون لها قابلية االقتران وهذه البالزميدات تحمل باً جينات مرتبطة ببالزميدات كبيرة وغال

   مثل التوكسينات أمراضيةأيضاً جينات المقاومة لمضادات أخرى وكذلك لمعادن ثقيلة وعوامل 
)13.(  
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